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 לייט רעטפניפ

 םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד
 .הפוקּתיסנַאסענער רעד ןיא





 לטיּפַאק רעטשרע

 םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד -- ,ץוּביק רעשידיי רעד ןוא הפוקּת:סנַאסענער יד

 "ר םחנמ ;ןעגנומערטש עשיטסימ יד -- ,רעגייטש רעקיטרַאנגײא ןייז ןוא

 םער ףױא םוינַאמוה ןופ העּפשה יד -- .םענַאב:טלעװ ןייז ןוא יטַאנַאק

 ,'םעמ שדקמ; עמעָאּפ ןײז ןוא יטעיר השמ  ,עילַאטיא ןיא ץוּביק ןשיריי

 רעטנוא הפוקת=סנַאסענער רעד ןופ עיּפָאזָאליּפ יד -- ,תלמק וצ הימנ ןייז

 ןײז ןוא לאנּברּבַא הדוחי -- .גנוױשנָא:טלעװ םנוטלּפַא ןופ העּפשה רעד

 םלַא עּביל יד -- ."םוגוספוז 61 םנסזסװ עמעָאּפ סלאנברּבַא ,ןּבעל שינַארט

 ןטרַא ייװצ -- ,"ןרעפס עלַא ןופ עינָאמרַאח יד ןמלעװ רעד ןופ דוסי

 רעד ,גנופַאש ןייז ןופ תומילש יד ןוא רעפעשַאב ןופ תומילש יד ןעּביל

 .שטנעמ יד -- ,עּביל ןופ רעמומ סלָא טייקנייש -- ,"עּביל ןופ םיולזיירק}

 ריא ןוא םלעװ רעד ןשיװצ גניר?סגנודניּברַאפ םסֶא םייקכעלנעזרעּפ עבעל

 ,רעפעשַאּב

 םעד --- קלָאפ םעד ןופ ?רוג רעד זיא רַאּברעדנּוװ קיטראננייא יו

 טגרָאזרַאפ ,טיילפיש עקיטומ ןעוו ,רָאי םענענייא םעד ןיא !קינרנויענ

 -ניפרע רעשידיי-שיּבַארא רעד סָאװ ,םירישכמ-ילּכ עטסקיצנוק יד טימ

 ןטייו עטנַאקַאּבמוא יד ןיא טזָאלעג ךיז ןּבָאה ,ןפַאשעג טָאה טסייג-סגנוד

 ןוא רעטסבושה רעד ןרָאװעג בורח זיא --- ,ןקעדטנַא וצ טלעוו עיינ ַא

 ץוּביק רעשידיי רעד --- רוטלוק רעשידיי רַאפ רעטנעצ רעטסקידנטיידַאּב

 רעקיטכיל רעיינ ַא ןופ ןענינַאּב סָאד --- עּפָארייא-ברעמ רַאפ .עינאפש ןיא

 ,תושמשהריּב ןקירעיורט ןופ נָאזנָא רעד --- ץיוּביק ןשידיי ןרַאפ ,הפוקּת

 רַאפ גנוּבעלפיוא ןוא סנטסענער ןופ הפוקּת יד ,הדירי רעלערוטלוק ןופ

 רעשידיי רעד ןיא טנכייצרַאפ זיא טלעוװו רעכעלטסירק-שיעּפָארייא רעד

 עטצעל יד ךָאנ ןעקנַאצ סע ןעוו ,חעיקש רעקיטסייג ןופ טייצ סלֵא עטכישענ

 ןוא ,סיוא ךיז ייז ןשעל רדלַאּב רָאנ ,רוטלוק רעכעלטלעוו ןופ ןלַארטש

 -ענּפָא רעלערוטלוק ןוא שינרעטסניפ ןופ טכַאנ יד ןלַאפנָא טעװ ןַאד

 רעד ןָא טננַאפ ,עּפָארייא רעכעלטסירק רעד ןיא ,טרָאד תעב .טייקנענאטש

 ,ןטייק עכעלרעטלַאלטימ יד ןופ ןעיירפַאּכ וצ ךיז קנַאדעג-רעשרָאפ רעיירפ

 טרַאּפשרַאפ ,האנש רעקיטפיג ןופ טגָאיעג ,קנאדעג רעשידיי רעד טרעוו

 רעמ ץלַא טעשזדנַאלּברַאפ ןֹוא ָאטעג ןופ ןסַאנ עלעקנוט ןוא עננע יד ןיא
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 גרעּבניצ ; ר"ד 8

 -עקורט ןופ רעטנָאלּפעג םעד ןיא ןוא קיטסימ ןופ לּפענ ןטכידעג םעד ןיא

 ,לוּפליּפ ןזָאלטכורפ ןוא קיטסַאלָאכס רענ

 ינוא ,עילאטיא רעטשטנעּבעג רעד ןופ למיה ןעיולּב םעד רעטנוא זיולּב

 ךרעמ רעד טָאה ,הפוקּת-סנַאסענער רעד ןופ ןלַארטש עקיטכיל יד רעט

 -וטלוק רעד רעּביא טכַאװעג גנַאל-טייצ ַא ץוּביק רעשידיי רעקילָאצניילק
 ןט1/ םענופ טימ רעד זיּב ןוא ,תורוד עקידרעירפ יד ןופ השורי רעלער

 רעכעלטלעוושידיי ןופ ןעקנופ עקיטכיל יד טיהעג יירט טרעדנוהרָאי

 ֿפעה ןלָאז ןעקנופ עקיזָאד יד ,ןעגנולעג ןליפַא זיא זייוונטייצ .רוטלוק

 וִצ כנטָאש-טכאנ עלעקנוט יד עלייו רעצרוק א ףיוא ןוא ןטכיילפיוא

 .ןגָאירַאפ

 ננַאל תורוד ךיז םָאה סָאװ ,ףמאק-ןעעדיא רעקידתונשקע רעד

 גנַאלקּפָא ןייק טעמּב טָאה ,סנַאװָארּפ רעד ןיא ןוא עינַאּפש ןיא ןגיוצעג

 -ריפעגכרוד גנערטש רעד .עילאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי םייּב ןענופעג טינ
 טָאה רעגלָאפכָאנ ענייז ןוא ילָאטאנַא בקעי ַא ןופ טזילאנָאיצַאר רעט
 -לַאטיא םייּב ךיז טָאה קרַאטש וצ .ןדָאּב ןקיטסניג ןייק ןענופעג טינ טרָאד
 ןוא עניטסעלַאּפ ןופ הּפשה עקיטסיינ יד ןליפ טזָאלעג םוטנדיי ןשינעי
 ןיוש ןּבָאה רימ .טלעוו-ןדנעגעל ןוא הרוסמ רעשיטסימ רעייז טימ לבּב
 ןשיפָאזָאליפ םנופ רעטערטרַאֿפ רעטסדנטיידַאּב רעד ױזַא יװ ,! ןעזעג
 ,ענָארעװ סיוא ?ללח ,טייצ רענעי ןופ ןדיי עשינעילַאטיא יד ייּב קנַאדעג
 ראפ סָאמ עקיצנייא יד זַא ,ןייז םיּכסמ טנָאקעג טינ ןפוא םושּב טָאה
 -חריקח ןיא תומילש סנשטנעמ םעד ןיא קילג עכעלשטנעמ סָאד ןצַאש
 -ןייא רעד .תורבס ןוא ןעעדיא עשיפָאזָאליפ ןיא טייקטינעג ןייז ןוא ןכַאז
 לעב םנופ המשנ יד טקידירּפַאּב קינייװ טָאה םזילַאנָאיצַאר רעקיטייז
 הרוסמ-סקלָאפ יד ןעוועג ריא זיא טנעָאנ ןוא ביל וצ ;''שפנה ילומנת,
 ,רענגעק רעשִיעדיא ןייז .תוקבד ןוא סָאטַאּפ ןשיטסימ-זעיגילער ריא טימ
 ,םיור ןיא גלָאפרע סיורג טַאהעג ,תמא ,טָאה ,ןח היחרז רעינַאּפש רעד
 רעד ;רעגנעהנָא ךס א טָאהעג ןּבָאה ןעקנַאדעג עײרפ-לַאקידַאר ענייז ןוא
 ,ןדָאב ןטסעפ ַא ןָא ,רעקיפיואנּביוא ץנַאג ַא ןעוועג רעֹּבֶא זיא נלָאמרע
 ןיא ערעל סהיחרז סָאװ ,םעד ןיא זיױלּב ןענַאטשַאּב זיא סערעטניא רעד
 ,טבַאמענ טינ רעּבָא יז טָאה םשור ןּפיט ןייק ,ךַאז עיינ ַא ןעוועג טרָאד
 ןשיטסַאקרַאס ַא טימ טדנעוועג ךיז טָאה ןח היחרז יװ ,ןעזעג ןּבָאה רימ
 ,עיפָאזָאליפ יד ור וצ זָאל ,, :ענָארעװ סיוא ?לה רענגעק ןייז וצ לביימש
 ,"חריצי רפס , םעד ןעייל ;הרוסמ רעטלַא רעד וצ םוא רעסעּב ךיז רעק וד

 ,ריפ לטיּפַאק ,לייט רעטירד 1



 ף ןדי יב רומַארעשיל רעד ןופ עמכישעג יד

 ךוא .'"םיזרח רפס, םעד ןיא ןוא "המוק רועיש , םעד ןיא ךיז ףיטראפ

 בושח ןוא ןעמוגעגנָא רעייז ןעוועג עקַאט ןענייז םירפס עקיזָאד יד טָא זַא

 רֹּב םומינולק רעטנַאקַאּב רעד תודע טגָאז ,ןדיי עשינעילַאטיא יד ייב

 ךָאנ רעטעּפש רָאי קיסיירד טימ םיור ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,סומינולק

 ןשטנעמ ןַא ,"ןחוּב ןבא, ןייז ןיא ןענעייל רימ .ןח לאיּתלַאש היחרז

 זיא רע ןַא ,ןעניימ לָאז ןעמ יּבַא ןצעזרַאפ וצ עטצעל סָאד טיירג ןענייז

 רועש , יו םירפס ענױזַא ןיא טנוװַאהַאּב זיא ןוא תישארּב השעמ ןיא יקּכ

 סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא סע ןוא .? "הריצי רפס , ןוא "המוק

 רעד ,דניירפ סעסומינולק יוװ ,ינומיימ ןֹופ רעגנעהנָא רעסייה ַאזַא ליפא

 טימ ןּבעגענּפָא ךיז ליפ ךיוא טָאה ,ימור לאונמע רעטכיד רעטנַאקַאּב

 "פס,, םעד ןוא ''הריצי רפס,, םעד טרידוטש קיסיילפ טָאה ,םירפס-הלבק

 קרעוו לעיצעּפס ַא ןרָאי עגנוי יד ןיא טסַאפרַאפ וליפַא טָאה ןּוא ,"ריחבה

 רעד .* תיּב-ףלַא ןשִיערּבעה םנופ טייטַאּב ןשילָאּבמיס-שיטסימ םעד ןגעוו

 ךיז טָאה ,עינַאּפש ןיא ןרָאװעג הלנתנ ןטשרע םוצ זיא סָאװ ,אפונ רהוז

 עקַאט ןוא רעדנעל ערעדנַא עלַא ןיא יו רעירפ עילַאטיא ןיא טיײרּפשרַאפ

 -נָא ןטרעטסיינַאּב ןוא שרפמ ןטשרע ןייז ןענופעג רהוז רעד טָאה טרָאד

 ,יטַאנאקיר םחנמ ,רודדזּב א סלאונמע --- רעגנעה

 רעּביא טכַארּברַאפ וימי לֹּכ יטַאנאקיר טָאה ,רעקיטסימ רעקידרעייפ ַא

 ן;המודּכו ''תולכיה ,, ,"ריהּבה  ,"הריצי רפס , יו םירפס-הלּבק עכלעזַא

 לּבוקמ רעד ןעוועג םיא ייּב זיא רעסַאפרַאפ עטסטּבילַאב יד ןופ רענייא

 רהוזה רפס , רעד ןעוועג םיא ייּב זיא ץלַא ןופ רעכעה רָאנ 2 ?אירזע

 לע הרותה לע שוריּפ) הרות ףיוא ׂשוריּפ ןשיטסימ ןייז ןיא ,"אלפומה

 םנופ ןעעדיא-טנודג יד רעּביא יירטעג ץנַאג יטַאנַאקַאר טיג * (תמאה ךרד

 ,265 ,| דנַאּב ,קרעװ רעזנוא }1

 רצוי לש ורועש עדוי אוהש תישי דו ןוברע ןתיג :41 'מע ,"ןחוּב ןבא 2
 םיול ןרימיצ רימ) ?אריס ןב רפסכ ולצא לקנ הריצי רפסו המוק רועש רפס ,תישאדנ

 | ,(1865 ןופ עּבַאגסױא רעד

 ,ריש רעד ןױלּב ,ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ םייצ רעד טימ זיא אפוג קרעװ סָאד 3

 ענייז ןיא לאונמט טגנערּב ,רוּביח ןקיזָאד םעד וצ עדעררָאּפ סלַא טנידעג טָאה סָאװ

 .(א| עמַאקַאמ) "תורּכחַמ,

 רמאו ,ל"ז לאירזע 'ר רמאוע :קרעװ ענייז ןיא טפָא ץנַאנ טנָאמרעד יטַאנַאקיר 4

 ,"לאירזע 'ר םכחה

 ׁשוריּפ רלד טלעפ סע ,טקידנערַאּפ ןצנַאג ןיא םינ ןּבילּברַאפ זיא קרעװ סָאד 5

 עקידנגלָאפ ףוס םוצ טכַאמ רעּבעגסױרַא רעמשרע רעד ןוא ,השרפ רעטצעל רעד הוא

 תלעמ לש תהבישיב שקבתנ ל"ז ברהש ונעמשו ,רפסה הזמ ונאצמ כ"ע, :גנוקרעמַאּב

 קרעװ עקיױָאד סָאד יא בגַא ."הכרבה תאווע שרפל םילשה אלו רפסה ומילשה םדוק

 ,סופרה שּבכמ תחתמ קױרַא ןיא'ס סָאװ ,רפסיהלצק עטשרע סָאד
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 סיטאנַאקיר רעכיא ךיוא טקיטלעווטנ "דחוז, םנופ טסייג רעד ."רהוז,
 םלוע ןיא ַאד טריטסיסקע סָאװ ץלַא, ."תוצמח ימעט, קרעוו טנַאקַאּב
 עטשרעבייא יד טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא --- יטַאנַאקיר טגנרעל -- ןוּתחּתה
 ,טלעו רער ףיוא ָאד ןעעז רימ סָאו ,םעד קנַאדַא עקַאט ןוא ,ןטלעוו
 םלוע םעד ןיא טרָאד רָאפ טמוק סָאװ ,םעד ןופ דוס םעד רימ ןפיירגַאּב
 -- ךרע רעד ףיוא ָאד ןשינעפעשַאב יד ןיא ןעעז רימ סָאװ ,ץלַא ...ןוילעה
 םנופ טלאטשעג יד ;תוריפס ןעצ ערַאּברעדנוװ יד ןופ דליּבּפָא ןַא זיא סָאד
 רעד ,טלאטשעג רעשלמיה רעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא זיא ןשטנעמ ןשידרע
 יד ןיא תוריפס ןעצ יד ןופ דליּבלּפָאט סָאד זיא רעדינ רעד ןיא ָאד שטנעמ
 ןעלּפַאטש סלַא ןלעטשרָאפ ךיז רימ ןפראד ןענגוניישרעד עלַא ,ןכייה עטייוו
 זיב רעכעה ןוא רעכעה ץלַא טנייטש סָאװ ,בוט ולוּכ סיוא רעטייל ןייא ןופ
 ךרּבתי טָאג וצ -- תומילש רעקידנעטשלופ ןופ הנרדמ רעטסכעה רעד
 אתיירואו ח"בקח , זַא ,ץַאז רעשידומלּת רעטלַא רעד 1 ומצעּבו ודובכּב
 ,טָאנ :טלַאטשעג עקיטרַאנגײא ץנַאג א ןיטַאנַשקיר יב טמוקַאב ,',אוה דח
 -עלּפטנַא ענעדיישרַאפ זיולּב ןענייז סָאד -- לַאטלעװ רעד ןוא הרֹוּת יד
 ןעמ .? רעמעשַאּב םעד --- לַאװקרוא ןבלעז םעד ןוא ןייא ןופ ןעגנוק
 סָאד ךיז ףיוא ךָאד טגָארט רעדעי לייוו ,ןשטנעמ ןדעי ןּבָאה ביל ףרַאד

 רעשינַאגרָא ןַא זיא שנעמ רעדעי ןטלאטשעג רעשלמיה רעד ןופ דְליּב
 ,ךַאז עטוג עדעי ,חווצמ עדעי ןוא ,טייקינייאיירד רעסיורג רעד ןופ לייט
 טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא ,טכעלקריוורַאפ ןשטנעמ םעד ךרוד טרעוו סָאװ
 ןיא . הבּכרמ רעשלמיה רעד טימ ,עינָאמרַאה רעלַאסרעװינוא רעד
 .רוס רערעדנוזַאּב ַא ןגרָאּברַאפ זיא ,יטַאנאקיר טרעכיזרַאפ ,הווצס רעדעי
 רענייטשיוּב עקיטכיו ןענייז םיש עמ סנשטנעמ םעד רָאנ םינ רעּבָא
 הב ׁש ח מ סנשטנעמ םעד ךיוא טרעיינ ,ןינּבילַאטלעװ ןסיורג םעד ןיא
 .הלופת רעד ןופ טר ָאוו םניא טרעּפרעקרַאפ טרעװ סָאװ ,לי פ עג ןוא
  רעטנוא טּפָא יטַאנַאקיר ךיוא טכיירטש ױזַא ,םילּבוקמ ערעדנַא עלַא יו
 -ַאב סָאד ךיוא טננערּב רע ;הליפּת רעקיצרַאה ןֹופ תובישח עסיורנ יד

 דוס ןיבנ ןותחתה םלועמו .,,,םינוילע םירבדב םייולת םינותחתה םירבדה לכא 1
 תוריפס רׂשע אמנוד ןינע אוח םיארבנה לכב אצמנש המ לכו ,,ןוילעה םלועה תגהנה
  םדאה תרוצ ארבנשכו ..הנוילעה הרוצה תומדב הׂשענ ןותחתה םדא אבשכו ,המ ילב
 לע הלעמ םיבוטה ולאה םירבדה לכ תולעל ונל שי ,,,הלעמל תוריפס רשע אצמנ הטמל
 ,,"ןורסח ילב םלשה ךרבתי םשה לא ולאה םירבדה ועיגיש דע הגרדמ לע הנרדמו הלעמ

 ,רבד וניאו ונממ ץוח הרותח ןיאו הרותח יתלב דחא דצ וניא ךרבתי ה"בקח; 2
 ,"הרותה אוח ךרבתי ה"בקה יכ הלּבקח ימכח ורמא ןכ לע ,הרותה ןמ ץוח

 ,.ויבהוא תא בוהאל הוצמה והז הנוילעה הרוצב השענ םדאהש יפל, :ןטרָאד 5
 ;"הבנרמה ןמ דחא קלחב הױלת הוצמו הוצמ לכו םיִׂשוע המה רשֲא ותכאלמל שיא שיא
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 -ַאֹב יװ ,ןזייוורעד וצ ידכּב ,1 "הבכרמה רפפ, םעד סיוא טרָא עטנַאק
 ףיז טוט סָאװ ,חליפּת יד ?וכיבּכ טָאג ייּב זיא'ס טּבילַאּב ןוא טקיליוװ
 3 ןצרַאה טנשטנעמ םעד םיוא ןּביוהרעד

 ןּבָאה םוטנדיי ןשינעילַאטיא םייּב ןעגנומערמש עשיטסימ יד טָא
 רעד רַאֿפ רָאטקַאפ רעלערוטלוק רעכושח א ןרעֹו וצ היכז יד טַאהעג
 ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןּבָאה ייז .סנַאסענער םעד ןופ הפוקּת-ץנַאלנ
 רעשיטסינַאמוה רעכעלטסירק רעד ןיא ,טרָאד ןוא ,טלעוונסיוא רעד
 ,ןעמרָאפ עקיטרַאנגייא ץנַאג ןעמונעגנָא ייז ןּבָאה ,טייצ רענעי ןֹופ הביבס

 ןעוו ,ימור לאונמע ןוא עטנַאד ןופ רודדזּב א ןעוועג זיא יטַאנַאקיר
  ףעקיטכיל רעד ןופ ןלארטש עטשרע יד ןזיוװַאּב ךיז ןּבָאה עילַאטיא ןיא
 -ַארּפש עטשרע יד ןזיװַאב טשרָאקא ךיז ןּבָאה סע .הפוקּת-סנַאסענער
 ןעיײרפַאּב וצ עּבַאגפיוא יד טלעטשעג ךיז טָאה סָאװ ,םזינַאמוה ןופ ןעגנוצ
 רעכעלכריק ןופ ךָאי ןרעוש םעד ןופ טייקכעלנטזרעּפ עכעלשטנעמ יד
 -סַאלָאכס-שיטעקסַא עכעלרעטלַאלטימ יד ןייז וצ רבוג ידכּב .תוסּפורטוּפַא
 ןצנאנ ריא טימ גנוגעווַאּב עשיטסינַאמוה יד טָאה ,גנּויושנַא-טלעװ עשיט
 ןשרָאפסיױא טזָאלעג ךיז תובהלתה רעקידשפניתריסמ ןוא ןערּב ןכעלטננוי
 רעד ןיא .רעמיור ןוא ןכירג עקילָאמַא יד ןופ טלעװ עקיטנַא עטלַא יד
 סָאד ןעזרעד גנונעװַאּב עיינ יד םָאה רוטלוק רעכעלטסירקראפ רעטלַא
 םעד ןופ ןעמרָאפ עשיגָאלָאעט עטרעווילגרַאפ יד ןגעק רעוועג עטספרַאש
 -טסירקראפ ,עקילָאמַא יד ןופ רענעמ יד ,רעגייטשסנּבעל ןכעלרעטלַאטימ
 רעטסכעה סלַא ןטלָאנעג ןּבָאה ,ןּבעל ןקיטנא םנופ רדס רעד ,תורוד עכעל
 זיא'ס סָאװ ,ןפלָאהעגטימ ליפ טָאה סָאד ;תומילש רעלַאעדיא ןופ רעטסומ
 וצ ןוא ןגארפ עזעינילער-ןייר וצ סערעטניא רעד ןרָאװעג טכַאװשענּפָא
 ,ענעּביוהרעד ןוא עקיטכעמ תמא סָאד .קיטסַאלָאכס רעכעלרעטלַאלטימ
 ןסיוטשרַאפ סטָאה םייקנייש ןוא םייקסיורג ןופ לאעדיא רעד
 -תוריבע ןוא טייקיליי ה ןופ לַאעדיא ןכעלטסירק-ךעלרעטלַאלטימ םעד
 -ַארייא רעכעלטסירק רעד ןופ דילגטימ רעד ,רעעּפָארייא רעד .םייקנייר
  םענענייא ןייז ךיז ןיא טליפרעד ןטשרע םוצ טָאה ,טפַאשלעזעג רעשִיעּפ
 .טייקכעלנעזרע פ עקידנעטשּבלעז ַא זיא רע זַא ,ןפירנַאּב ,"ךיא,
 זיּב .טייקיטכיוו רעקיטלַאװעג ןופ גנוקעלּפטנַא ןִֵא שממ ןעוועג זיא סָאד
 רעד וצ טקעּפסער רעד ,ליפענטסבלעז סָאד זיא הפוקת-סנאסענער רעד וצ
 יד ןוא רעּבַארַא יד זיולּב טנַאקַאּב ןעוועג ,טייקכעלנעזרעּפ רענענייא

 ,עפָארייא רעכעלטסירק רעד ןיא טינ רעּבָא ,ןדיי עקידנעניווװ ייז ןשיווצ
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 -נָא ןעמוקענסיוא טּפָא זנוא זיא קרעװ רעזנוא ןופ דנַאּב ןטשרע םניא
 עשידיי יד ןסורדסיוא ענעּבירטעגרעּביא קידלַאװג רעסָאװ ןיא ,ןקרעמוצ
 ןוא טכַאמ יד טּביױלעגסױא ןּבָאה סנַאװָארּפ ןוא עיזולַאדנַא ןופ רעגניז
 ןיא ץלַא סָאד .םור רעייז ןופ ץנַאלג םעד ןוא ריל רעייז ןופ טייקנייש
 ןופ רעדליּפעג רעלַאנַאּב ןייק ,יירעמירַאּב עטושּפ ןייק טינ לֵלֹּכ רעֶּבָא
 ןיײזטסּוװַאּב עצלָאטש סָאד ןרעה ךיז טזָאל סָאד --- ,הוואנ רעכעלניילק
 ףעקידנשיורַאּב ןופ יירשעגסיוא רעקידנוחצנ רעד זיא סָאד ,''ךיא,, םעד ןופ
 -רַאטש רעטּבַאנַאּב דנצנעלג רעד סיוא טצָארּפש סָאװ ,תורישע רעקיטסייג
 ןיא רעּביא ךיוא ךיז טרזח עּבלעז סָאד עקַאט ןוא .טייקכעלנעזרעּפ רעק
 ,הפוקּת-סנאסענער רעד ןיא טשרע זיולּב רעּבָא ,עילאטיא רעכעלטסירק רעד
 -עג טינ רעעּפָארײא רעכעלטסירק רעד טָאה רעטלַאלטימ םניא םערָאװ
 טפַאש סָאװ ,טייסכעלנעזרעּפ רעשילַארָאמ רעקידנעטשּבלעז ַא ןופ טסּוװ
 םעד קידנרעטענגרַאֿפ .ןוּבשח ןוא תוירחַא רענעגייא ףיוא טקריוו ןוא
 -ָארייא רעכעלטסירק רעד טָאה ,ןסוטסירק ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ןשטנעמ
 -עג טלוּב ןייז ,"ךיא, םענעגייא ןייז ןרָאלרַאפ רעטלַאלטימ ןיא רעעּפ
 עקיּבייא סָאד ןכיירגרעד ,ןרעוו טזיילעגסיוא ,טייקכעלגעזרעּפ עטלּפמעטש
 טינ שטנעמ רעד ןָאק ,טָאג ןייז ,לַאעדיא ןייז וצ ךיז ןרעטנענרעד ,קילג
 ןוא ךריק רעד ךרוד ךעלסילשסיוא רָאנ ,ןוּבשח םענעגייא ןייז ףױא
 ,טינרָאג ןיא ןיילַא שטנעמ רעד .חלג םעד -- רעטערטרַאפ ריא ךרוד
 רע זיולּב ,ץלַא זיא ,טסּפױּפ רעד --- רעטסירּפ-רעּבייא ריא ןוא ךריק יד
 טינ ,טכענק ענייז ןענייז עקירעּביא עלַא ;?ןכַאמ זיול ןוא ןדניּב , ןָאק
 רעד ןיא טשרע .המשנ רעד טימ רקיע רעד עקַאט רָאנ ,ףוג ןטימ זיולּב
 ףוצרּפ ןייז רעדיוו רעעּפָאריײא רעכעלטסירק רעד טָאה הפוקּת-סנַאסענער
 -טסּבלעז ןופ ליפעג סָאד טקעוורעד םיא ןיא טָאה יז טשרע = ,ןעמוקַאּב

 .טייקכעלנעזרע ּפ רעכעלשטנעמ ןייז וצ טקעּפסער םעד ,ןײזטסּוװַאּב
 -םיוא סָאד ,ןײזטסּוװַאּבטסּבלעז ןכעלנעזרעּפ םעד ןופ ןסקַאװ סָאד םִא
 ןיא סורדסיוא ןטסקרַאטש םעד ןענופעג טָאה ,ליפעג-"ךיא , עטכַאװעג
 טסולג עטנַאד רעשינואג רעד .םור :טרָאװ ןקידנשיורַאּב רָאנ ,ןצרוק םעד
 םנופ ץנַארק-רעגרַאל םעד ןּברעוװרעד וצ המשנ ןייז ןופ ןעֹרּב ןצנַאנ ןטימ
 ,ןייזטסּוװַאּב םענעגייא ןטימ טינ ךיז טנגונַאב רע .רעטכיד ןטנעקרענָא
 זַא ,ךיוא ליװ רע -- רעטלייוורעדסיוא ןוא רעקיצנייא רעד זיא רע זַא
 .-רענָא ךעלטנפע לָאז דנַאל עצנַאנ סָאד ןוא - ,ןסיוו םעד ןגעו ןלָאז עלַא
 רעטכיד ןטמיראפ םעד ייּב .ָאטינ ןכיילג ןייק םיא וצ זיא'ס זַא ,ןענעק
 עטפאהקנארק שממס םור ךָאנ טשרוד רעקיזָאד רעד ןָא טמענ ַאקרַארטעּפ
 ןיא ךיז זיא אפונ רע ןוא ,תאלוח קיטש ַא םיא ייַּב טרעוו סע .ןעמרָאפ
 הטרח ףיורעד טָאה רע ןוא ,ווירב ענייז ןיא רעטלע רעד ףיוא הדומ םעד
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 ןיא :אטח-לע טסיזמוא רעּבָא ךיז טנַאלש רע ,דניז רערעווש א ףיוא יו

 ןוא עּבילננייא ןייז טינ קידלוש זיא םור ךָאנ ןצכעל ןטפַאהקנַארק ןייז
 ןצנַאנ םעד ןופ ךירטש רעקיטראננייא רעד ןיא סָאד -- הװַאנ עקיטשינ

 יד :זיוועד ןצלָאטש ןייז טימ ,טּבעלעג טָאה רעטכיד רעד ןכלעוו ןיא ,רוד

 רעד ןיא טָאה טכַאװעגפיוא .,ץלַא ןופ רעקיטכיוו זיא טייקכעלנעזרעּפ

 ץלַא ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד טפַאשלעזענ רעשיעּפָאריײא

 רעקיטפַאז רעד ןופ ןעגנַאלק יד ןרעה טזָאלעג ריא ןיא ךיז ןּבָאה רעכעה

 ןיא עשידרע סָאד זַא ,ןײזטסּוװַאּב סָאד ןסקַאוװעג זיא רעטלוּב ץלַא ;דרע

 סָאװ ,ץלַא טימ ןוא ןשלמיה ןטימ ןעמַאוצ ןוא ;עקידניז סָאד טינ
 -רעדָאפ םעד ףיוא ןטָארטעגסױרַא ןענייז ,אבה-םלוע וצ תוכייש ַא טָאה'ס

 ,ןכעלשטנעמ-קידהזה-םלוע ןוא ןשידרע םעד ןֹופ תועיבּת יד ךיוא טנורג

 .-ַאּב ךיֹוה ןֹויווַאֹּב ךיז ןֹּבָאה ןּבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשינעילַאטיא םניא

 1 גנּוושנָא-טלעװ רעשיטילָאּטָאמסָאק ןייר א טימ ןטייקכעלנעזרעּפ עטּבַאג

 -טנַאקַאּבמוא ַאזַא ךָאנ עּפָארייא רעקיטלַאמעד רעד רַאפ ,רעיינ ץנַאנ ַא

 טסינַאמֹוה רעד ןכלעוו ,ןרָאװעג טלעטשענפיוא זיא זיוועד ,רעדמערפ

 -רעוו עקידננלָאפ ןיא טקירדענסיוא טלוּב ץנַאג טָאה סויצירַאמ ָאטָאעלַאג

 ןעמיטש םישעמ ענייז ןוא ןּבעל קידנעטשנָא ןַא טריפ סע רעוו , :רעט

 םעד רַאֿפ --- ןצרַאה ןייז ןיא טור סָאװ ,ליפעג ןשילַארָאמ ןטימ ןעמַאזוצ

 המוא רעכלעוו וצ ,טינ הנימ-אקפנ ןייק ,ןדע-זנ ןיא טרָא ןַא טיירג זיא

 ."טרעהעג רע

 עשיטסינַאמוה עיינ יד סָאװ ,ךעלפיידנַאב טכייל רַאפרעד ןזיא סע

 רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןפרַאש אזא ןענופעג ןּבָאה ןעגנובערטש

 ףיוא ןזיוועגנָא קרעוו רעזנוא ןופ לייט ןטירד ןיא ןיוש ןּבָאה רימ .הביבס

 ןיא ,ענאל רעכעלרענריב ךיוא ןוא רעלעירעטאמ רעקיטסניג ךרעּב רעד

 ךיז םָאה טרָאד .עילַאטיא ןיא ןדיי יד ןענופעג ךיז ןּבָאה'ס רעכלעוו

 -נאךטסַאק רעד טליפענ רעדנעל ערעדנַא ןיא יוװ רעקינייוו דנטיידאּב

 -ילֶאֹּפ עוויסנעטניא סָאד .דנַאטשלדַא םעד ןופ הטילש יד ןוא דיישרעט

 -עיײטרַאּפ רעקידנעטש רעד ,ןקילּבוּפער ןוא טעטש יד ןיא ןּבעל עשיט

 -לעזעג ןיא ןעמוקרָאפ ןגעלפ סָאװ ,ןשינערעקרעביא עטפָא ןוא ףמַאק

 ןלייט סָאװ ,תוציחמ יד טרעטשעצ ןּבָאה -- רדס ןשיטילָאּפ-ךעלטפַאש

 יד ןפַאשעג ןוא ,ןסאלק ןוא ןדנַאטש ענעדיײשרַאפ יד ּפִא טפָא ױזַא

 -נעזרעּפ רעטּבַאנַאּב ןוא רעשינרענע רעדעי רַאפ ןעגנוגנידַאּב עקיטסניג

 -סגנומענרעטנוא ריא ןקעלּפטנַא טרעטשעגמוא ןענָאק לָאז יז ,טייקבעל

 עילַאמיא ןיא רומלוק יד, קרעװ םנַאקַאּב סטדרַאהכוב עז םעד ןגעװ תוכיראּב 1

 | ,"הפוקתיסנַאסענער רעד ןיא
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 ה"י ןט15 ןוא ןט14 םנופ עילַאטיא ןיא רעריגער ןוא תוררש יד .טסייג

 ,סוחי ןּפַאנק ץנַאג ןופ ןשטנעמ ענעמוסעגפיוא ןעוועג בור יּפ-לע ןענייז

 קנַאדַא ןברָאװרעד רָאנ ,חשוריּב טינ ןעמוקַאּב ייז ןּבָאה דובּכ ןוא טכַאמ

 זַא ,וצרעד טכַארּבעג טָאה סָאד .ןטייקיעפ ןוא עיגרענע רענעגייא רעייז

 סםוחי ףיוא טקוקעג קיניײװ ץנַאנ ןבעל ןכעלטפאשלעזענ ןיא טָאה ןעמ

 ןטימ ױזַא טינ טנכערעג ךיז טָאה ןעמ .ומצע םוחי ףיוא טרעיינ ,תובא

 רעד טימ ?כ-םדוק רָאנ ,טרעהענ דיחי רעד ןכלעוו וצ ,סַאלק ןוא דנַאטש

 עכלעזַא ייּב .ןטסנידרַאפ ןוא ןטייקיעפ עריא טימ ,אפונג טייקבעלנעזרעּפ

 ץילאטיא ןיא ןּבָאה ןדיו וליפַא סָאװ ,טינ שודיח ןייק זיא ןעגנוגנידַאּב

 רעדנעל עכעלטסירק ערעדנַא ןיא יו ןטייהיירפ ערעסערנ ליפ ןסָאנעג

 עשידיי יד טָאה ןטעטיסרעווינוא עשינעילַאטיא יד ןיא ,רעטלַאלטימ ןיא

 טקיטפעשַאּב ךיז ןוא ,רעכעלטסירק רעד טימ ןעמַאזוצ טנרעלעג טנגוי

 -עג עכעלטסירק יד .ןיצידעמ ןוא עימָאנָארטסַא ,טפַאשנסיװרוטַאנ טימ

 ערעייז טיס שיוטסיוא-ווירב ןכעלדניירפ א ןריפ טפָא ןנעלפ עטנרעל

 וד סָאװ ,ןטָאּברַאפ ןוא םיקסּפ עגנערטש יד וליפַא .1 ןגעלָאק עשיריי

 ךָארג ןענייז ,ןדיי יד ןגעק ןּבענעגסױרַא ןּבָאה רעטלַאלטימ ןיא .ןטסּפױּפ

 -ענ טריפעגכרוד טינ ןוא ריּפַאּפ ןפיוא בור יּפ-לע ןּבילּבעג עילַאטיא ןיא

 ןפיוא וצרעד ךָאנ ןענייז הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא ,ןּבעל ןיא ןרָאװ
 סָאװ ,רענעמ עקידנעקנעדיירפ ןסעזעג ןטלעז טינ אפוג ל?וטש-טסּפיוּפ
 רעמורפישיליוטַאק רעד זַא ןוא .ןדיי וצ ןטלַאהרַאפ ךעלדניירפ ךיז ןּבָאה
 יד ןופ ךס א ןֹּבָאה ,עינַאּפש סיוא ןדיי יד ןּבירטעגסױרַא טָאה דנַאנידרעפ

 -עד טָאה'ס ּוװ ,םיור טָאטש-טלעוװ רעד ןיא ץוש ןענופעג ענעּבירטרַאפ

 -רעד דלַאַּב .רעטסקעז רעד רדנסּכלַא ?וטשי-טסּפיוּפ םעד ןעמונרַאפ טלָאמ

 רלטעדליבעג ךיוחה רעד טריגער טסּפױוּפ סלַא טָאה םיור ןיא תעּב ,ךָאנ

 טּבעלעג ןדיי יד טרָאד ןנָאה ,(ישטידעמ ינַאווָאישזד) רעטנציירד רעד ָאעל

 חליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ עמורפ עקינייא זַא ,ךעלקילנ ןוא יירפ ױזַא

 ןיוש ךיז ןֹּבָאה רשפא :םילשורי ןיא ןדיי יד ייּב טנערּפעגנָא ךיז ןּבָאה

 תַאיּב ןקידלַאב םעד ןָא ןגָאז סָאװ ,סנכייצ יד ןזיוװַאּב דנַאל ןקילייה םניא

 ...ןטייצ סחישמ ןָא ןיוש ךיז ןעגנַאפ סע ןוא ?לאונה

 ןזיװעגנָא טרעוװ (| ,65) "םָאר ןיא ןעדוי רעד ,שענ, םרעגיר ןוא ןיײטשלעגָאּפ ןיא 1

 2:6 סז00/0606 80640400 261860 516 (416 112/60190060 ןט660) {מ 2401/600068 5008ק?טמ*

 68 201 21160 111620190860 (16016660. {מ 460 1024116015006/ 210646:5214006 0100664 64

 46040סװ, 1מ 46 0601218006/ 1004 0446 26164 316. 110014140126 7094 2434 6

 {8146זמ 1016 51400648 404 266824/64 1תחסו 5010447. (2011501006 406160046 816060 !זו

 יש 60196106116611/ 1111 1461900601 246151סז1. 62011541110116 1101201124 11066154012{ 425 14015006

 9606264 029 1941 4249 8100 469 106190060 1006:4119006מ 2תסומ 215 14 466 21166 665 אעז

18401111146118. 
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 ?לַאטיא עלערוטלוק סָאד סָאװ ,ךעלפיידנַאב ץנאג ראפרעד זיא'ס

 עקיטסיינ עיינ יד טסירגַאּב ןצראה ןצנַאג ןטימ טָאה םוטנריי עשינעי

 ןומ ךָאד .ןּבעל ןוא ּבייל טימ ןּבעגענרעּביא ריא ןעוועג ןוא גנוגעװַאב

 ןּבָאה רימ .טרּפ רעשיטסירעטקַארַאכ רעייז ַא ןרעוו ןכָארטשענרעטנוא ַאד

 עינַאּפש ןיא רוטלוק רעשיּבַארא רעשיבורק רעד קנַאדא יוזא יוװ ,ןעזעג

 העּפשה רעד רעטנוא .,רוטַארעטיל עשיערּבעה יד טּבעלעגפיוא טרָאד טָאה
 טנַאסענער רעד ןופ ןענינַאּב םייּב ןיא רעטכיד עשינַאּפש-שידיי יד ןֹומ

 רעטכיר רעקידנטיײידַאּב ַאזַא ןסקאװעגסיױא עילַאטיא ןיא ךיוא החפוקת

 רעד ןעוועג זיא עטנַאד רעֶּבָא תעג .רוד-ךּב סעטנַאד ,ימור לאונמע יו

 -לַאנָאיצַאנ רעד ןיא הפוקּת רעדנצנעלג רעיינ א ןופ רענָאזנָא רעשינואנ

 לאונמע ךָאנ םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד טָאה ,עיזעֶאּפ רעשינעילַאטיא

 הפוקּת ענעדלָאג יד ,ןּבענעג טינ רעטניד ןקידנטיידַאב ןקיצנייא ןייק ימור

 טעמּכ גנוטניד רעשידיי רעד ףיוא טָאה סנַאסענער ןשינעילַאטיא םעד ןופ

 .ךעלפיײדנַאּב ץנַאנ ןיא ןופרעד חּביס יד .טַאהעג טינ העּפשה םוש ןייק

 טָאה סָאװ ,ןכירג ןוא רעמיור עטלַא יד ןופ טלעוו עשינרייה עקיטנַא יד

 ןעוועג זיא -- הפוקתי-טנַאסענער רעד ןופ ןטפינאמוה יד טקיצטנַא ױזַא

 רעד ןופ טייקנייש ןוא טכַאמ עקיטלַאװג יד .םוטנדיי םעד דמערפ-דליוו

 רעשידיי רעד ןיא גנַאלקּפָא ןייק ןענופעג טינ טָאה טלעוו-רעטענ רעקיטנַא

 ,.גננרעטסײיגַאּב קינייו ץנַאנ ןפורסיורַא טנַאקעג טרָאד טָאה יז ,הביבס

 עשינדייה יד ןצלָאמשעננעמאזוצ ןּבָאה ןלארטש-סנאסענער עטייה יד

 ןוא רעטעג יד ;רעכעלרעטלאלטימ-ךעלטסיוק רעד טימ טלעוו עקיטנא

 טרעדירּבראפ גנע ךיז ןּבָאה םיור ןוא דנאלנכירג ןטלא םנופ רעטעג-בלַאה

 -טסירק יד ןח ,עקיטנַא-שינדייה יד ןה רעּבָא .עקילייה עשיליוטַאק יד טימ

 םעד דמערפ ןּבילּבעג ייז ןענייז עדייב ,,טלעוו עכעלרעטלאלטימ-ךעל

 ןפַאש ןענָאק ייז סיוא לָאז רע ,טסייג-סננופאש ןייז דמערפ ,םוטנדיי

 ןוא ןלָאבמיס עקיּברַאפליפ ןיא ןצלעמשמוא ,ןפירנַאב-טסנוק ענעגייא
 | | .רעדליּב

 ןיא טסנוק ןוא יײרעלָאמ ןופ הפוקּתיץנַאלנ עטילבענפיוא-ךייד יד

 ןיא גנורעטסיינַאּב עשיטסַאיזוטנע ןַא ןפורעגסיורַא תמא טָאה עילַאטיא

 רעד .גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עטנענילעטניא ןוא עכייר יד

 טּביירשַאּב ((0101910 (252/0/) ירַאזַאװ אישזרַאשזד רעקירָאטפיח-טסנוק

 16 4046 646 קֹוט 64661006/ ן{100ז0 3001 קרעוו טגאקַאּב ןייז ןיא

 ןפורעגסױרַא טָאה'ס גנורעטסייגַאב סיורג א רַאפ טָאוװ "1011 6 64

 -ךָאמרַאמ עטמירַאּב סָאלעשודנַא לעקימ ננורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייּב

 עשידיי ןגעלפ --- ירַאזַאװ טלייצרעד -- תּבש ןדעי, ."ונבר השמ , רוגימ

 טימ ןוא רוטּפלוקס רעד וצ ןייז ?גר-הלוע זייוותונחמ ןעיורפ ןוא רענעמ
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 ןרעדנּוװַאּב דובּכהתארי רעסיורג ןוא תובהלתה רעקידנשַאררעּביא
 -טסנוק וצ ןּביוהרעד ךיז ןיילַא רעּבָא ."קרעוורעטסיימ סָאלעשזדנַא לעסימ
 -וא סָאד ןיא סָאד ,ןּברַאפ ןוא ןייטש רעּביא רעטסיימ ןרעוו וצ ,ןפַאש
 רעד ןופ ךשמ ןצנַאג ןיא ,דנַאטשמיא ןעוועג טינ םוטנדיי עשינעילַאט
 -ַאֹּב ןייא ןייק ןזיווַאּב טינ עילַאטיא ןיא ךיז טָאה הפוקּת-סנַאסענער

 ,1 רעלָאמ רעדָא רָאטּפלוקס רעשידיי רעקידנטייד

 ןרָאי עשינומדס ןופ ןיוש זיא סָאװ ,טיבעג-טסנוק םעד ףיוא זיולּב
 -לַאטיא יד ןּבָאה ,קיזומ ןופ טיּבעג ןפיוא --- ,ןדיי ייּב טּבילַאּב ןעוועג

 ןענָאמרעד ֹוצ יאדּכ ןיא סע .טליּפשעג עלָאר עקידנטיידַאּב ַא ןדיי עשינעי
 ןָאװָאישזד ,רעליּפש-טיילפ ןוא רעקיזומ ןטמירַאּב טייצ ןייז ןיא םעד
 םעד טָאה רעכלעוו ,ןטנעצ םעד וועל טסּפוּפ םייּב גנילּביל םעד ,ַאירַאמ
 טינ ,ןעקנָאשאב ?טיט-ןפַארג ַא טימ ןוא ץטלַאּפ ַא טימ רעלטסניק ןשידיי
 -ַאשז רעקיזומ רעשידיי רעטייווצ א ךיז טָאה ןעוועג םש-הנוק רעקינייוו
 טלָאמעג טָאה לעַאפַאר רעטמירַאּב רעד ןכלעוו ןופ ,ָאדנַאקעסנַאס ָאנָאק
 -עג טינ ןענייז רעקיזומ עקיזָאד יד ןוא .סַאנרַאּפ ןפיוא ןָאלָאּפַא טָאנ םעד

 ןייז ןיא סיוא טנכער ָאלָאַאּפ ןַאװָאישזד רעשרָאפ רעד ,עקיצנייא יד ןעוו

 טרעדנוהרָאי ןייז ןופ עילַאטיא ןיא רעלטסניק עטמירַאּב רַאפ ןָאקיסקעל
 רעיוז רעקיזומ עטמירַאּב יד ןשיווצ (11244440 461 2146 4611 ק144012, 1584)

 | ,ןדיי ליפ

 םנופ רעביא ןעיינ רימ תעּב ,רימ ןעמוקַאּב דליּב רעדנַא ץנַאג ַא

 ץוח .טרָאװ ןשירעפעש םנופ טיּבעג םוצ טיּבעג-עידַאלעמ ןוא -רענעט
 רעקינייוו רעדָא רעמ ןוא ? ןעגנוכַאמכָאנ עקינַאװרעװש ענעפלָאהַאּבמוא

 טינ םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד טָאה ,ןווּורּפ עשירָאטער . ןייר ענעגנולעגנ

 ןטנצרעפ ןטימ ןופ) הפוקת-סנַאסענער רעצנַאנ רעד ןוופ ךשמ טניא ןּבענעג
 טכיזניה רעד ןיא זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז .(ה"י ןטנצכעז ןטימ ןזיּב

 שדקמ , הפוקת רעקיזָאד רעד רַאפ קרעוו עשיטעָאּפ עטפדנטיידַאּב סָאד
 5 יטעיר שיא (קחצי ןֹּב) וייַאנ יד השמ ןופ ''טעמ

 טבעלעג טָאה סָאװ ,ָאצַאלעטסַאק השמ רָאטַארטסוליא-לּניּב ןוא רעלָאמ רעד 1

 ןייז ,ןעװעג םשיהנוק טייצ ןייז ןיא ,תמא ,ךיז טָאה ,ה"י אטו--אש ןיא גירענעוו ןיא

 . {םיא ןגעװ עז) סיירג רעקידנסײדַאּב ןופ םינ ןוא לעניגירָא קינייװ רעּבָא זיא טנַאלַאמ

 ,ָאװעיַארַאס ןופ הדגה יד ?ןַאמּפױק .ד ;(1908) 2371 ,| 'ב ,קרעװ טרימיצ םטדרַאהקרו

 ןּבענעג םומנדי עשינעילַאטיא סָאד טָאה טסנוק:רוסַאינימ רעד ןיא זיולּב+- ,(2

 / 0290 ,קרעװ טריטיצ ,ןַאמּפיוק ,ד) רעלָאמ עלופטנַאלַאט רָאּפ ַא
 ריש ךרדב טכַאמעגרעּביא 1264 ןיא טָאה סָאװ ,תפרַּב חרז ,ליּפשייּב םוצ ,יוװ 2

 .רַאפ ןענייז ןֿפָארטס עקיגָאװרעװש ןוא עפיטש סתפרב ןופ ןטנעמנַארפ) בויא רפמ םעד

 ,(314--312 ,1841 ,"סטנעירָא סעד טַאלּברוטַארעטילא ןיא םכעלטנפע

 .1460 ךָאנ ןּברָאטשעג ,1288 ןיא ,מעיר ןיא ןרָאּבעג 2
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 ,"שטנעמ רעקיטייזלא, ןֵש ,'םלשומ,} 8 ןעוװעג זיא יטעיר השמ

 ןַא .ןסייה עילַאטיא ןיא טלָאמעד טנעלפ סע יו ,(ן'טסחוס 017618216)

 ןטיּבעג עֶלַא ןיא יקּב ןעוװעג ךיוא רע זיא ,! טכידומלּת רעטנכייצעגסיוא

 -ָאליפ ,טפַאשנסיװרוטַאנ טרידוטש טָאה רע ;ןטפַאשנסיװ עקיטלָאמעד ןופ

 םוצ ןעלטימ ןּבענעג עקַאט םיא טָאה סָאװ ,ןיצירעמ לעיצעּפס ןוא עיפָאז

 ןיא טצרא רעשיטקַארּפ סלַא טקיטפעשַאּב ןעוועג רע זיא 1422 זיּב ,ןּבעל

 רע ֹוװ ,םיור ןייק ןרָאפעגרעּבירַא רע זיא ךָאנרעד ,טָאטשסטרוּבעג ןייז

 ןופ עלעטש יד טייצ רעּבלעז רעד ןיא ןעמונרַאּפ ןוא ,בר ןרָאװעג זיא

 . ךיוא ךיז טָאה יטעיר .ןטייווצ םעד םּויּפ טסּפוּפ םייּב רעקידעמ-בייל ַא

 עכעלטעג , סעטנאר .טפנוק-גנוטכיד טימ ןּבענענּפָא ליפ ןרָאי ערעגניי יד ןיא

 טָאה רע זַא ,םשור ןסקיטלַאװנ ַאזַא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה "עידעמָאק

 עשיערבעה א רעטסומ ןסיורג םעד טיול ןפַאש וצ ןסָאלשַאב טסעפ

 ,1416 ןיא טשרע יטעיר זיא קרעוו ןקיזָאד םעד וצ .ןטָארטעגוצ .2 עמעֶאּפ

 -נערַאפ טינ ךָאד סע ןוא ןרָאי ןופ ךשמ ןננַאל ַא םעד רעביא טעבראעג

 | | * טקיד
 רעד .ןלייט ייווצ סיוא טיײטשַאּב קרעו עטקידנערַאפ טינ סָאד

 -נַאזעג ףניפ ןיא טלייטעננייא ןיא (ייּבעגרעדַאפ) "םלוא,, לייט רעטשרע
 -עגסיוא ןרעוו סע :םינימה ?ּכמ ָאד זיא ןעגנאזעג עקיזָאד יד ןיא .ןעג
 ןופ (םירקיע) ןעמנָאד ןציירד יד ןופ טײטַאּב רעד ןּבירשַאּב ןוא טנכער
 -טפַאשנסיװ עלַא ןופ גנוּבײרשַאּב א ךָאנרעד רלַאּב ,ןּבױלג ןשידיי םעד

 -ניא רעד ןּבעגעגרעּביא טרעוו ןַאד .! םכותּב ךיוא עימעכלַא ןוא ןטיּבענ
 סדשר-ּבא טימ עקַאט סָאד ןוא "תורמאמה רפס , סוטסירַא ןֹופ טלַאה

 "לביה , לייט רעטייווצ רעד .וו"זַאא תורעה סג"בלר םעד ןוא םישוריּפ

 ָארטסעַאמ ,רעטָאּפ ןייז יב טרידומש רע סָאה רוטַארעמיל עשידוטלפ יד 1

 | .(קחצי) ןייַאג

 :עמעָאּפ ןייז ןיא םעד ןנעװ טּביירש יטעיר 4

 תירצונה המואל יתיאר יכ |

 תוינוימד ויאשונ לכ רפס

 .תירב ותצילמל התרכאו

 ןטיול) ןלייש יירד ןיא עמעָאּפ ַא ףיוא ןטסָאמרַאּפ ךיז יטעיר ּפָאה הלחתה רעד ןיא 8

 םינ רעטכיד רעד רעּבָא טָאה "רינד; לייט ןטירד םעד ,(קרעװ סםעטנַאר ןופ רעטסומ

 םוצ ,טקידנערַאפ טינ ןּבילּבעג ןיא לייט רעמיװצ רעד ךיוא ןוא ,ןּבײרשוצנָא ןזיװַאּב

 ,לַאטנערלָאג בקעי ךרוד 1851 ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ עמעָאּפ םימעיר זיא ןטשרע

 :"א 'םע ,20 ,"םעמ טדקמ} 4

 הפירצה תמכח ףיעס הל םג'
 ףסכ אלמ אצי ךיא תעדל

 ,הפי הנוכתב בהוו ףסכ
(2) 
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 ןעניפעג סע ּוװ ,"שרוסה לכיה ,, םעד ךרוד .ןעגנַאזעג טכַא סיוא טײטשַאּב
 סָאװ ,םישודק ןוא םיאנּת ,םיאיבנ ,תובָא עקילייה יד ןופ תומשנ יד ךיז
 רעטכיד רעד ךיז טגנַאלרעד -- 1 םשהישודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענייז
 טרָאד ןוא ,םיללּפתמ יד ןופ רדח םעד ןיא --- ?םילאושח ןועמ , םעד ןיא

 ןטרָאד ןופ .2 טָאג רַאפ טעּבעג ןייז סיוא אפוג רעטכיד רעד ךיוא טסיג

 ,(םיהלאה ריע) "טָאטש רעכעלטעג, רעד ןיא ןיירַא רעטכיד רעד טערט
 טייג "םיהלאה ריע , רעד ןופ .שדוקח יבתּכ יד ןופ לָאּבמיס רעד זיא סָאװ

 יד) "שפנה תוינא , יד ןופ קעדרעּבייא ןפיוא רעּבירַא ךיילג רעטכיד רעד

 יד ןיא .ארמג ןוא הנשמ רעד ףיוא זמר ַא זיא סָאד --- (תומשנ רַאפ ןפיש
 ןוא דומלתה יֵלעּב יד טנכערעגסיוא ןרעוו סע ּוװ ,ןעגנַאזעג עקירדעטייוו

 פיפ ןַארַאפ ןענייז ,תורוד עקידרעטעּפש יד ןופ םיקסוּפ ןֹוא םינואג יד
 5 רעשרָאפירוטַארעטיל ןרַאפ סערעטניא ןסיוועג א ןּבָאה סָאװ ,םיטרּפ

 אזא טםימ שטנעמ א ױזַא יו ,ןרעוו וצ םמוּתשנ שממ זיא סע
 ןרעוו טניורקעג טנָאקעג סע טָאה ,יטעיר השמ יוװ ,טנעלַאט ןקידמוצמיצּב
 ןיא ךָאנ סע טָאה סָאד ."עטנַאד רעשידיי , לטיט-ןרע ןקידתוירחַא ןטימ
 טרעלסרע ןוא ,ןזיווַאּב קאמשענ קינײװ ױזַא ונַאצַאנעי וחילא ה"י 0
 -טעג םוצ ןכילנענ,, זיא סָאװ ,?ארשי קלָאפ םנופ ּפָאק , ןרַאפ ןיטעיר
 -עג ערעדנַא ךס א ןיוש ןּבָאה קידנקוק םיא ףיוא ןוא 4 "עטנַאד ןכעל
 .5 עטנַאד ןשידיי םעד -- ?ירבעה עטנַאד , ןגעוו תולעּפתה טימ טדער
 ןפאש -- עבאנפיוא ערעווש ַא טלעטשעג עקַאט ךיז טָאה יטעיר ,תמא

 רוטלוק עשידיי יד ךיז ןיא ןעלניּפשּפֶא לָאז סָאװ ,קרעו לאטנעמונַאמ ַא

 :'ב 'םע ,40 ,ןטרָאד 1
 םיפרשכ םהיארמ םיפרשנה = |

 בלוב םיצחור םיטחשנה

 ,םיפי םהיניע ןכ םילתנהו

 ןדי עשינעילַאטיא יד יב טּבילַאב םרעדנוזַאּב ןעװעג זיא טעּבעג עקיזָאד סָאד 2
 םצעורעּביא לָאמ ערערעמ םע ןיא ךיוא ;רווחמ רעײז ןיא ןעמונעגנײרַא םע ןּבָאה יז
 רעדיינשניטש 171 ,קרעװ 'טיצ ,רעניר ןוא ןײטשלענָאפ עו) שינעילַאטיא ןיא ןרָאװעג
 / 4003-92  ,43 'ב ,"טפירשמַאנָאמ, ןיא

 עקינײא וצ יג ימעיר סָאװ ,ןעגנורעלקרעד יד ןענײז קיטכיװ םרעדנוזַאב 5
 ,סעּפָארפס

 104 ,א ,"ערָאּברעמטעלא עו 4

 ,,וםישמח רש ןורושיב אשיר אוה
 .יטנַאד שיאה אוה םיזרח םכח

 ,ד עטכישעג רוצא :שטילעד ,רפ ;15-:14 ,ןא ,,םיּתעה ירוכּב/ ןיא ויגער עז 5
 ןיא ץעדיז ,ט ן"סעמ שדקמא וצ ערעררָאפ רעד ןיא לַאטגעדלָאנ 154 ,עױעָאּפ ,רוי
 : ,ו"וַאא ,26 ,1843 ,'םטנעירָא ,ד טַאלגרומַארעשיל
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 -םוא סעטנאד יו ,סָאמ רעּבלעז רעד ןיא טלעוו-ןעעדיא רעצנַאג ריא טימ

 -לטימ ןבעלטסירק םעד ענונּב טָאד טוט '!עידעמָאק עכעלטעג , עבעלּברַאטש

 םיטעיר רע ביא ןעוועג רעֹּבֶא ןיא עבַאנפיוא עקיזיר אזַא ,רעטלַא

 יטעיר סָאװ ,דליּב-לגיּפש סָאד זיא שטשוטמ ןוא ?לקנוט ,תוחוּכ עכַאווש

 טינ ,עיזעָאּפ רעתמא ןופ ןלַאוטש יד טימ ןטכיױלַאּב טינ ,ןפַאשַאּב טָאה

 .ננורעטסיײגַאב ןוא סָאטַאּפסגנופַאש ןופ םעטָאסנבעל ןטימ טכיױוחַאּב

 טָאה רע ;רעטסיימ-זרעפ רעטינעג ץנַאג א ןעוועג קפסיילּב זיא יטעיר

 ערעוװש יד ןופ טײרפַאּב ןצנַאנניא ךיז טָאה רע סָאװ ,טסנידרַאט סָאד

 טצונענסיוא קיצנוק ןוא ,ןעמרָאפ-קירטעמ עשיּבַארַא עטריצילּפמַאק ןוא

 -רַאנניא םעד טסנוקיגנוטביר רעשַיערּבעה רעד ןיא טרעגריבעגנייא ןוא

 ךיז טָאה עטנַאד ןכלעו טימס ,(46124 ז/08) ?ץעזעניזרעפ-יירד , ןקיט

 סָאד טלעפענ יײּברעד רעֶּבָא טָאה ןיטעיר ,"עידעמַאק , ןייז ןיא טצונַאּב

 עכייר-רעדליּב ַא ,גנורעטסיינַאּב עתמא ןַא -- עטטקיטיינ ןוא עטסקיטניוװ

 .(ז"עלּב עיציוטניא) שדוקה-חור רעשיטעֶָאּפ ןוא עיזַאטנַאפ

 טרָאד זיא --- "טעמ שדקמ, ?ייט ןטשרע םעד ךייש  זיא'פ סָאװ
 -טנַאה ןוא ךרעל עטמארגעג עלַא יד ןיא יו עיזעָאּפ רעמ טינ ןַארַאפ

 םעד ןיא .רעטלַאלטימ ןיא עדָאמ רעד ןיא ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,רעכיּב
 ךיז טליפ'ס סָאװ ,"ןעניצרעט, ָאי וליפַא ןיוש ךיז ןעניפעג לייט ןטייווצ

 ךָאנ ;ןצרַאה ןקיטכרָאפסטַאג ןקיּבילנ יט םנופ תובהלתה יד ייז ןיא

 יו עיזעֶאּפ רעתמא ןופ םַאלפ רעד טלעפ טרָאד ךיוא

 ןיא טסנוק-ננוטכיד יד ךַאװש יו ,תודע טנָאז סָאװ ,קרעוו סיטעיר

 ,הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא ןריי עשינעילַאטיא יד ייּב ןטָארטרַאפ ןעוועג

 סָאד טרָא ןקידובּכּב ַא רַאפ סָאװ ,טלוּב ץנַאג רַאפרעד רעּבָא טזיײוװַאּב

 .ןטפַאשנסיו ןופ טיּבענ ןפיוא ןעמונרַאפ טָאה םוטנדיי עשינעילַאטיא

 טנָאמרעד עמעאּפ ןייז עקַאט רעּבֶא ,רעטכיד רעכַאװש ץנַאנ ַא זיא יטעיר

 -עד ןופ ןגייווצ עלַא ןיא ןעוועג זיא רע טנוװַאהַאּב יו ,טפָא ץנַאנ זנוא

 רימ .טצרַא רעטינעג רעייז ַא ןעוועג יטעיר זיא .לּכ-םדוק .ןסיוו ןקיטלָאמ

 רַאפ סָאװ ןזיוועגנָא קרעװ רעזנוא ןופ לייט ןטירד ןיא ןיוש ןּבָאה

 ןיא עילַאטיא ןיא ןעמונרַאפ ןּבָאה רעקידעמ עשידיי יד ץַאלּפ ןבושח ַא

 -סנַאסענער רעד ןיא טייטַאּב רעייז ןסקַאװעג זיא רעמ ךָאנ ;ה"י ןט2

 ןוא ,עילַאטיא ץנַאנ רעּביא טמשעג ןּבָאה םיריוטקָאד עשידיי יד .הפוקת

 עמעָאּפ רעטײװצ סימעיר ןופ םײיטַאּב רעשימעָאַּפ רעד זיא רעקיצניװ ךָאנ 1

 סָאװ ,םילּכ יד ןזרעפ עטמיירעג ןיא טּבײרשַאּב רעסַאּפרַאּפ רעד ּוװ ,'ןונבל רעי תרגא,

 .00 ,קיעװ טרימיצ סרעניר ןוא ןַײטשלענָאּפ עו) שדקמהיתיִּב ןיא ןענופעג ךיז ןּבָאה

 קיטש=רעטַאעט ַא םישעיר (44 'ז) "הדוהי יח, ןייז ןיא טנָאמרעד ַאנעדָאמיײד הדוהי

 ףעגנַאגעג ןרָאלרַאפ רעּבָא ןיא קרעװ סָאד ."רתטא



 ,רעבניצ ,י ר"ד 20

 .1 ןדיי ןעוועג ןענייז ןטשריפ ןוא ןטסּפױּפ יד ייּב רעקידעמ-ּבייל בֹור סָאד

 טימ ןשטנעמ ןעוועג בור יּפלע ןענייז םיריױטקָאד עשידיי עקיזָאד יד

 ןבירשעג טָאה אפונ יטעיר השמ .גנודליּב רעשיפאזָאליפ רעקיטיײזלַא
 טימ טגעלפ רע ,רעקנעד עשיּבַארַא ןופ קרעו עבושח ףיוא םישוריּפ
 ךיוא טָאה ןוא ,םיחוּכיװ עשיגָאלָאעט ףיוא ןטערטסױרַא גלָאפרע סיורג
 -ָאליפ ַא טריפ רע ּוװ ,קרעוװ שימעלָאּפ ַא שינעילַאטיא ןיא טסַאּפרַאפ
 -ענ טָאה רעכלעוו ,ןכעלטסייג ןכעלטסירק ַא טימ חוּכיװ ןזעיגילער-שיפָאז
 ,? םיוד ןיא תושרד עכעלדנייפ-ןדיי ענייז טימ םשור ַא טכבַאמ

 רעגנעהנָא רעסייה סלַא סױרַא יטעיר טערט קרעװ ןקיזָאד םעד ןיא
 ןייז ןופ ןגעוו יד ןיא ייג ךיא, .טלעוו-ןעעדיא סוטסירַא ןופ רערערַאפ ןוא
  שרקמ, ןייז ןיא הדומ ןייֵלַא רע זיא (ותטש יכרדב הכלהתאו) "הטיש
 .הלּבקה תמכח יד ןיטעיר ייַּב זיא תומכח עלַא ןופ רעכעה רָאנ ."טעמ
 -- עמעָאּפ ןייז ןיא רעטנוא רע טכיירטש -- רֹודה ימכח יד רַאפ ןוא
 סָאװ ,טלעוו-חלּבק יד-- טלעװ עטרעפ עטסכעה יד טקעלּפטנַא ךיז טָאה
 רע טדער תולעּפתה סיורג טימ .''תוריפסה םלוע, ןעמָאנ םעד טגָארט
 ךס א ל?טנַאמ ןייז רעטנוא טָאה רעכלעוו , ,יטַאנַאקיר לּבוקמ םעד ןנעוו
 םנופ ןױרעיוט יד יטעיר רעּבָא טָאה רַאפרעד ;"ןטלַאחַאּב תודוס ,עפיט
 ָארערע יד ןָאטסומ ןטנרעלעג םעד רַאפ טרַאּפשרַאפ זנור םימ ןדעדןג
 ימכח יד ןופ ןטָאּפשוצּפָא טּביולרעד ךיז טָאה רענעי סָאװ ,רַאפרעד זיולּב
 הטרח וליפַא יטעיר רעמורפ רעד טָאה ןרָאי ערעטלע יד ןיא .* הלּבקה
 טימ ןעמונרַאפ ךיז ןוא "טייצ טרטּפענ , לָאמַא טָאה רע סָאװ ,ןגָארקעג
 | * טסנוק-ננוטכיד םיִמ ןוא ןטפַאשנסיװרוטַאנ

 רעד ,לכוקמ-לעב רעסייה אזַא ןעוועג רעֹּבֶא זיא יטעיר ןייא םינ

 ךירטש רעקיטרַאננייא ןַא זיא סָאד -- קיטסימ וצ סערעטניא רעסיורג

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש עשיטסימ יד טימ ;עכָאּפע רעצנַאנ ַא ןופ

 ךיז ןעמ זומ ,ןזיירק עשידיי עסיוועג ןיא טייצ רענעי וצ ןקרעמ טזָאלעג

 עגערטייג ;םסריפ ,ל ;{112-111 קרעװ טרישיצ סםרעגיר ןוא ןײטשלענָאּפ עז 1

 ,"ןערוי .ד עסכישעג ,פ ךוּברַאי,) "ןעילַאמיא ןיא עטצרע ןעשידי רעד עטכישעג רוצ
 | | ,(370--325 ,ן|

 -- רעכעלטסייג רעקיזָאד רעד ןיא (72 ,קרעװ ,םיצ) הרעשה סרעניר טול 5
 . .ַאק ןוא ןטפניפ םעד יַאלָאקינ ןטסּפױּפ יד ןופ רַאמערקעס רעד ,יטענַאמ ָאצָאנַאישוד
 ,ןטירד םעד שסקיל

 ימכח לע הרס רּבד רשא לע ןיטסומ 'ר ןכוא :א 'מע ,106 ,"טעמ שרקמ, 8

 : | ,'קוח ילבל הפ רעפו הלבקה

 טרחתנ ,םלכ תומכחב הסנש ירחא יכָא :תודע טגָאז "תודומה תרגא, לעּב רעד 4
 ,"ןמז לושב וארקו "םעמ שדקמ; ארקנה ורובחב םהמ בתכש הממו תוינוציחב קסעש זרמב



 2 ןדי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 לייוו ,םענרַאפ ןטיירב ץנאג ַא ןופ רָאטקַאפ-רוטלוק ַא טימ יװ ןענעכער

 ןוא טלעוװנסיוא רעד ןיא ךיוא גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא ןענופעג ןּבָאה ייֵז

 -ער רעד ןופ רעטסייג עטסדנטיידַאּב יד ףיוא העּפשה עסיוועג ַא טַאהעג

 -לַאלטימ יד ןופ ךיז ןעיירפַאּב וצ גנַארד רעסיורג רעד ,הפוקת-סנאסעג

 ןופ סּבעװניּפש םעד סיוא ךיז ןסײרסױרַא ,ןטייק עשיגָאלָאעט -ךעלרעט

 סָאװ ,וצרעד טכַארּבעג טָאה -- קיטַאמנָאד ןוא קיטסַאלַאכס רענעקורט

 טימ ןליפַא לָאמטּפָא ,טלַאק רעייז ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה ןטסינַאמוה ךס א

 רעטנרעלעג לרעשיטסַאלָאכס רעד ןיא טעטירָאטיױוא ןטסערג םעד וצ ,האנש

 -םיוא קראטש ױזַא טָאה'ס סָאװ ,סָאד אקווד .וטסירַא ןטלַא םוצ --- טלעוו
 עקיור יד -- עטנרעלעג ןוא ןגָאלָאעט עכעלרעטלַאלטימ יד ייּב ןעמונעג

 טָאה -- הטיש סוטפירַא ןופ קיטַאמנָאד עגנערטש ןוא טײקנסָאלשענּפָא

 םעד ןופ רעטסייג עקידנכוז-קיורמוא יד ןקידירפַאב טנָאקעג ןטסקינײװמַא

 טימ ןוא רעגייטשטנּבעל םעיינ א ןגעוו טמולחעג ןּבָאה עכלעוו ,סנַאסענער
 -סָאמטא רעקידנקיטש רעד ןופ ןסיירוצסיורא ךיז טּבערטשעג תוחוּכ עלַא

 -סירַא ןיא ןעזרעד ןּבָאה יז .ןעמנָאד עטבעלענּפָא ,עטרַאטשרַאפ ןופ רעפ

 געו םעד ייז טמַאצרַאפ סָאװ ,טמַארק עויטאװרעסנָאק ַא 1 םעטסיס סוט

 ןעגנורדעגכרוד סע טָאה ליפענ סָאד עקַאט ןוא ,טלעוו-ןעעדיא רעיינ ַא וצ

 -נַארפ א ןופ ןרעיוט יד ףיוא טָאה רע תעּב ,סומַאר רעטעּפ ןטנרעלעג םעד

 ומסידַא סָאװ ,ץלַא :ןּבירשענפיוא תויתוא עסיורג טימ ךריק רעשיזיוצ

 ןענייז קיטרַאנדיישרַאפ ןוא טריצילּפמָאק רעייז ?!רקשו אוש זיא ,טנרעל

 -עיצַאמרָאפער יד עּפָארייא-?טימ ןיא ןפורענסיורט ןּבָאה סָאװ ,תוּביס יד

 ןייא ןיא .ןעננומערטש עשיטסינאמוה יד -- עילַאטיא ןיא ןוא גנוגעווַאּב

 -לעוטקעלעטניא טימ עשיטילָאּפ-לַאיצַאס ןטכָאלפעגפיונוצ ךיז ןּבָאה ליונק
 טשרָאקַא טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד .ןטנעמָאמ עקיטסיינ

 -ענ טָאה ,ןּבעל ןקיניזטסּוװַאּב ןוא ןקידנעטשּבלעז םוצ טכאוװענפיוא

 ןיוש טָאה יז ןוא ,תוחוּכ עקיטסייג עריא עלַא ןקעלּפטנַא וצ טבערטש

 עטרעטנַאלּפרַאפ קיצנוק ױזַא עֶַלַא יד ןקידירּפַאּב טנַאקעג טינ רעמ

 סָאװ ,קיטסַאלָאכס רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ ןעמזינָאליס עשיטסילוּפליּפ

 ריא .תורבס ןוא תוחנה טוטסירַא ףיוא טציטשעג טשרמולּכ ךיז ןבָאה

 ןופ ערעל עטמולחרַאפ עקידתובהלתה יד ןצרַאה םוצ רעמ ןעוועג זיא

 עטסלעה יד טימ טרירעמיש טָאה סָאװ ,רעקינָאטַאלּפָאענ יד ןוא ןוטלּפַא

 רעד זיא אמעט יאהמ עקַאט טָא ...גנורעטסיינַאּב רעשיטעָאּפ ןופ ןּברַאפ

 "ער רעד ֹוצ קיטסאלָאכט רעכעלרעטלַאלטימ-ךעלטסירק רעד ןופ גנאגרעביא

 עכעלטסירק יד ייּב ןעמונעגנָא םָאה םעמסיס עקיזָאד סָאד סָאװ ,םרָאּפ רעד ןיא 1

 ,רעטלָאלטימ םניא רעקיטסָאלַאכס



 גרע בניצ ,י ר"ר : 22

 רעד ןגעק חדירמ רעד טימ ןדנוּברַאפ לכ-םדוק ןעוועג עיפָאזָאליפ-סנַאסענ

 רעד טימ ןֹוא ,טעטירָאטױא סוטסירַא ןופ חטילש רעכעלסילשסיוא
 טָא .ןעגנּויושנֶא עשיטסימ ןוא עשינַאטַאלּפָאענ ןופ העּפשה רעקידנסקַאװ

 טָאה רעשינָאטא7ּפ רעד וצ הטיש סוטסירַא ןופ גנַאנרעּביא רעקיזָאד רעד

 ,ר"י ןט18 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ןזיװַאּב טלוּב ץנַאנ ןיוש ךיז

 -+ טייצ רענעי ןופ רעקנעד ןטסדנטיידַאּב םנופ קרעוו יד ןיא סרעדנוזַאּב

 רעד ךיז טָאה רעפרַאש ךָאנ ,(81001809 סט52מע9פ) ָאנַאזוק סיוא יַאלָאקינ

 -ָאד םעד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןקרעמ טזָאלעג סעצָארּפ רעקיזָאד

 טקעדטנַא טָאה ישטידעמ ָאמיזָאק טַאנעצעמ רעטמירַאּב רעד ,ה"י ןקיז

 -?טימ ןיא ןענייז סָאװ ,קרעוו עטסקיטכיוו סנוטלּפַא טכעלטנפערַאפ .ןוא

 -םיוא ךיז טָאה ףיוה סישטידעמ ןיא .ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןצנַאגניא רעטְלַא
 ,ןאטעלּפ טסימענ רעטנרעלעג רעשיכירג רעקירָאװקיצכַא רעד ןטלַאהעג
 ענעטלאהעג תובהלתה רעכעלטננוי טיפ ,עטרעטסייגַאּב ןיא טנעלפ סָאװ

 יד ןקעלּפטנא ?ליטס ןשיטסימ-שיאיבנ א ןיא תושרד ןוא ןעננוזעלרָאפ

 יד ןיא ןגרָאּברַאפ ןענייז סָאװ ,"ןתמא עקיּבייא, ןוא ?תודוס עפיט,
 -אק ןופ גנוריגער רעד תעּב ,רעטעּפש ,ןָאטַאלּפ "'ןכעלטעג , םנֹופ ןטפירש

 -ַאטאלפ א טעדנירגעג ץנערָאלפ ןיא ןעמ טָאה ,ָאצנערעל ,לקינייא סָאמיז

 ענעעזעגנָא ליפ טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה סע רעכלעוו ןיא ,עימעדַאקַא עשינ

 ,רעשרָאפךןָאטַאלּפ רעטמירַאּב רעד ןענַאטשענ זיא שארּכ ןוא ,ןטסינַאמוה
  ףיוא קרעװ סנוטלּפַא טצעזענרעּביא טָאה סָאװ ,ָאנישטיפ ָאילישטרַאמ

 -וצ טפָא ךיז ןנעלפ עימעדַאקַא רעקיזָאד רעד ןופ רעדילנטימ יד .ןיטַאל
 -יפָאזָאליפ ןרעוו טריפעג ןנעלפ סע ּוװ ,ןעננוציז עלעיצעּפס ףיוא ןעמוקפיונ

 םעד סיוא ןרָאװעג טכיײלַאּב ןענייז ןנַארפ עטסנדיישראפ יד ןוא ,ןסעומש עש

 -ענ טָאה ןטסינַאמוה עקיזָאד יד ייב .טקנוּפדנַאטש ןשינָאטַאלּפָאענ ןייר

 "ַאֹב ךעלדנירגנ טינ זיא'ס רעוו זַא ,?לּכ רענעמונעננָא טסעפ סלא ןטלָאג

 -קיטכיר ןייק ןייז טינ ןָאק רעד  ,גנּויױשנָא-טלעװ סנוטלּפַא טימ טנַאק

 טָאה רעטלַאלטימ םנופ שטנעמ רעד  .רענריּב ןוא טסירק רעקידנעקנעד

 סיוא יו ,אככה קמע ןקירעיורט א ףיוא יו טלעוו רעד ףיוא טקוקעג

 -ַאקַא רעשינָאטַאלּפ רעד ןופ רעדילנטימ יד ;ץומש ןוא דניז ןופ טסענ ַא

 ןופ גנולַארטשסױא ןַא ןעזענ לַאטלעװ םעד ןיא ןּנָאה סָאװ ,רעּבָא עימעד

 ,קנאדענ םעד טימ ןעננורדעגכרוד ןעוועג ןענייז ,טכיל ןכעלדנעמוא סטָאג

 רַאפרעד זיא יז ;ןפאשענ ע ביל סיוא טָאנ טָאה טלעוו עשידרע יד זַא

 יףָאמ ןטסכעה םנופ גנולניּפשּפָא ןַא טרעיינ ,"דניז , ןופ טלעוו ןייק טינ

 .רענעוואב ןוא רעפעשַאכ םעד --- דליּב

 עשינעילַאטיא יד ןופ ןעננומיטש עשיפָאזָאליפ עקיזָאד יד טָא

 עטנענילעטניא עשידיי יד ןיא ךיוא ננַאלקּפָא ןַא ןענומעג ןּבָאה ןטסינַאמוה
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 ןוא ןעגנומערטש עשיטסימ יד טרָאד טסרַאטשענ רעמ ךָאנ ןוא ,ןזיירק !

 ןענייז ןעעדיא-טנורג עשינַאטַאלּפָאענ יד ּוװ ,הלּבק ֹוצ סערעטניא םעד

 רעּבֶא ןיא סָאד .ןפוא ןקיטראנגיא ץנַאג א ףיוא ןרָאװעג טצונענסיוא

 עדמערפ ןופ גנומענרעּביא עוװויסַאּפ זיולּב ַא ,תולטּבתה ןייק ןעוועגנ טינ

 -- .תורחתה לש יוקיח,, ןָא טפור םעה-דחַא סָאװ ,סָאד טרעיינ ,ןעעריא

 -עג ןּבָאה סָאװ ,ןוויטקעלָאק ייווצ ןופ העּפשה עלערוטלוק עקיטייזננעק ַא

 .תֹונכֵש רעטסטנעָאנ ןיא טּבעל

 עקרַאטש יד טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ךיוא ייּברעד רעּבָא ףרַאד ןעמ

 ישוריג יד ץוּביק ןשינעילַאטיא םעד ףיוא טַאהעג ןּבָאה'ס סָאװ ,העּפשה

 ,טקקמ-ירע עטשרע יד ןעוועג ןענייז טעטשנפַאה עשינעילַאטיא יד ,דרפס

 ור ןוא ץוש ןענופעג ןּבָאה ענעּבירטרַאפ עכעלקילנמוא יד ןופ ליפ ּגוו

 רעייז ףיוא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ןשינרעטַאמ עלַא ךָאנ

 -ימיא עטעדליּבעג-ךיוה עקיזָאד יד םִא עקַאט ןוא .געוו ןרעווש ךעלקערש

 עשינעילַאטיא סָאד סָאװ ,ןעוועג םרוג קינייװ טינ סע ןּבָאה ןטנַארג

 רעטלַאלטימ ןיא טאה'ס תעּב :ןרָאװעגנ .חלעתנ לָאמַאטימ ןוא םוטנדיי

 טערט ,עלָאר עקידַארגטיײװצ א זיולב טליּפשעג ץוּביק רעקילָאצניילק סלָא

 םעד טמענרַאפ ןֹוא טנורגרעדָאפ ןפיוא ח"י ןט16 םניא סיורַא סע

 ,הפוקּת רענעי ןופ עטכישעג-רוטלוק רעשידיי רעד ןיא ץַאלּפ ןטסקידובּכּנ

 סע ןענייז סעקינדנו-עגנ ענּבירטרַאפ יד סָאװ ,תחרצ עכעלקערש יד

 סָאװ ,ןפלָאהעגטימ ליפ ןּבָאה ,ןשינעלגָאװ ערעייז ןיא ןענַאטשעגסױא

 -ערטש עשיטסימ יד טקרַאטשעג רעייז ךיז ןּבָאה דרפס ישורינ יד ןשיווצ

 "סימ יד ױזַא יװ ,ןזיוװעגנָא דנַאּב ןטירד םניא ןיוש ןּבָאה רימ .ןעגנומ

 קחצי ןֹופ ויטָאמ-טּפיוה רעד ןרָאװעג ןענייז ןעגנונעפָאה-חישמ עשיט

 ילבח, יד רעּביא ןּבעל ייז זַא ,טּביױלנעג ןּבָאה עֶלַא ,ןפַאש סלאנּברּבַא

 םחישמ , ןָא ךיז ןּבייה דלַאּבידלַאּב זַא ,ןעוועג רעכיז ןענייז ןוא ,"'חישמ

 -עג ןלאנּברּבַא טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,טויח בקעי ןּב הדוהי "ןטייצ

 -צרַאה ַא טזָאלעג תורוד עקידנעמוק יד רַאפ טָאה ןוא ,תולג ןיא ןעגנַאג

 ענעּבירטרַאפ יד סָאװ ,ןדייל ןוא תורצ יד ןופ ? גנוּבײדשַאּב עקידנסייר

 ,ןעלעמעל רשא ,לּבוקמ רעשיטסַאטנַאפ ַא ןזיװַאּב דלַאב וליּפַא ךיז טָאה סע 1

 ןיא רע זַא ,הרושּב יד טגָאזעגנָא ןוא םָאטש וצ םָאטש ןופ םרעדנַאוװעג טָאה סָאװ

 רעצנַאג ןייז ןיא דוד ןּב חישמ ןזײװַאּב ךיז םעוו םיא ךָאנ דלַאּב ןוא םירפא ןּב חישמ

 ,הישמ לש רפוש םעד ןיוש ןרעה יײז זַא ,טּבױלגעג עקַאט ןֹּבָאה ךס ַא ןוא ,טכַארּפ

 ןעװעג ןיא סָאװ ,עדייז ןייז יו ,טלייצרעד ונַאנ דוד ףַארנָאירָאטסיה רעטנַאקַאּב רעד

 ןיא ,ןװױא ןקידחסּפ םעד ןפרַאװעצ ןסייהעג טָאה ,ןםייצ םנעלעמעל רשא ןיא בר

 ןהש רע שעװ תחסּפ זַא ,רעכיז ןעװעג ןיא רע לײװ ,ןקַאב תוצמ טנעלפ ןעמ ןבלעוו

 ,לארשי-ץרא ןיא ןעװַארּפ

 :"תוהלאה תכרעמ, וצ עדעררָאפ רעד ןיא 2
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 קנַאדַא רָאנ זַא ,רעכיז ץנַאנ ןעוועג זיא רע -- ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה

 -רַאפ ןעוועג זיא רע עכלעוו ןיא ,םירפס-הלּבק עקילייה יד ןופ ץוש םעד

 עלַא יד ןופ ןרעוו וצ ?וצינ היכז יד טַאהעג רע טָאה ,הלילו םמוי ןָאט |
 ןיא .געװו ןיא ןענַאטשעגסיױא זיא רע סָאװ ,ןשינעקישנָא ןוא תוינערוּפ

 טנעלפ ,ןרָאי ענייז ןופ טשער םעד טכַארּברַאפ טָאה רע ּוװ ,ַאוטנַאמ
 ןטירּב ַא טסאפרַאפ טָאה ןוא רּתסנה תמכח ןגעו תושרד ןטלַאה רע

 ,ה"י ןט14 םעד סיוא ''תוחלאה תכרעמ , רפס-הלבק ןטנַאקַאּב ןפיוא שוריפ

 . ,עטסלעניגירַא יד ןופ ענייא סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע
 -סנַאסענער רעד סיוא ןעמולּב עקידנרירעמיש ןּברַאפ עשינָאטַאלּפָאענ ןיא

 ןטרעּפכורפַאּב ךייר קיטסימ טימ ןשיריי ןפיוא ןסקַאװעגסיױא זיא הפוקּת

 "ץעּביל ןגעוו םיחוּכיוו 1 סלאנּברּבַא קחצי ןּב הדוהי זיא סָאד ,ןדָאּב

 ,2 (ם121080/ 6/ ג4ז0סזס)

 ןטּבַאגַאּבךיױה ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעל סָאד ןעוועג זיא שיגַארט = |

 -מוא ןסיורג ןטימ ןהנוּבראפ גנע ןעוועג זיא ?זמ ןייז םערָאװ ,ןשטנעמ

 ,טּבַאנַאּב ךייר .ןפָארטעג עינַאּפש ןיא רעדירּב ענייז טָאה'ס סָאװ ,קילג

 ןוא טצרַא רעלופטנעלַאט סלַא ןעמונעגנָא רעייז ,טעדליּבעג שיּפאזָאליפ

 ןייז טימ ןעמשזוצ טזומעג 3 ןרָאי עגנוי ענייז ןיא רע טָאה ,םָאנָארטסַא

 ןופ ןרָאצמירג םעד רַאפ ןָאּבַאסיל ןופ ןפיױלטנַא ,לאנתרּבַא קחצי ,רעטָאפ

 טריקסיפנָאק טָאה רעכלעוו ,ןטייווצ םעד ןַאהאי גיניק ןשיטָאּפסעד םעד

 לאנּברּבַא הדוהי ךיז טָאה רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ .ןגעמרַאפ ץנַאג רעייז

 טָאה ,1402 ןיא הריזג יד סױרַא זיא'ס תעּב .עיליטסַאק ןיא טצעזַאּב

 ןיא ענעפירטרַאפ עלַא טימ ןעמַאזוצ ןייג ןסָאלשַאּב לאנּברּבא הדוחי

 םנופ ןזָאלוצסױרַא טָאהענ טינ קשח ןייק רעּבֶא טָאה גנורינער יד ,תולנ

 ןעמעננָא לָאז רע ,ןענניווצ וצ םיא ידכּכ ןוא ,טצרַא ןטינעג אזַא דנַאל

 ןייז םיא ייּב ןּבױרוצקעװַא ןסָאלשַאּב יז טָאה ,ןּביולג ןשילױטַאק םעד
 רעֹּבָא זיא לאנּברּבַא הדוהי .ןדמשּפָא דלאועג טימ םיא ןוא ןוז ןקניניילק

 -יא הבינגּכ טייהרעליטש רע טָאה ,ןרָאװעג רָאװעג סנטייצַאּב םעד ןגעוו

 טָאה אפוג רע .ץענערגנ רעשיזעגוטרָאּפ רעד רעּביא דניק ןייז טקישעגרעּב

 ,160 1160160,1:60 1160/2609, :םלַא טנַאקַאּב םלעװ רעכעלטסירק רעד ןיא 1
 'י .1.604 80

 רעד ןיא לאנּברּבַא טָאה קרעװ סָאד זַא ,ןוייװרעד ןליו רעשרָאּפ עקינייא 2

 העּפשה רעד רעשנוא רע טָאה ימי ףוס טשרע ןוא ,שיערּבעה ןיא ןּבירשעג הלחתה

 .ָאמ עז") שינעילַאמיא ןיא "ןגָאלַאיד) יד טעּברַאעגרעּביא דניירפ עשינעילַאמיא ענייז ןוֿפ

 ןופ גנורעלקרע רעד ןיא הרעשה עקיזָאד יד טניפעג ךמס ַא .(436 ,1928 ,"טפירשסטַאנ

 ,ןעגנערּב רעמיײװ ןלעװ רימ עכלעװ ,רודיְוֹב ַא םלאנברבא

 ,1460 ךרעּב ןריוּבעג ןיא לאנּברֹּבַא הדודי 8
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 ןייז םגיניקעג ךָאנ טָאה'ס ּוװ ,דנַאֿפ םעד ןיא ןעמוקקירוצ טָאהענ ארומ

 קעװַא רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא ןֹוא ,רעטייווצ רעד ןַאהַאי אנוש

 -יזעגוטרָאּפ רעד זַא ,ןרָאװעג ריֹווועג רעּבָא רע זיא טרָאד .עילַאטיא ןייק
 סלאנּברּבַא קחצי סלַא ,ןוּכשמ ַא ראפ ןטלַאהרַאפ דניק ןייז טָאה ךלמ רעש

 טָאה ,לאונמע קאמורפ רעדליוו רעד ,רעגלָאפכָאנ סנַאהָאי ןוא ,?קינייא

 .עשיריי ערעדנא רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ לאנברּבַא םעניילק םעד 1498 ןיא

 םנופ ןעועטַאר וצ ידכּב ,ןדמשּפֶא דלַאװנ טימ ןליױפַאּב רעדניק ענייפק
 יי תומשנ עקידניז טינ ךָאנ ערעייז םונהינ

 טנַאקעג טינ יז טָאה טייצ יד ןליפַא ,דנּוװ יד ןעוועג זיא ףיט

 ןייז סיוא לאנּברּבא הדוהי טסיג רעטעּפש ראי ןּביז טימ ןוא ,ןלייהרַאפ

 ףלעווצ ןיוש,, ."ןמזה לע הנולּת,, עמעָאּפ רעדנריר ןייז ןיא רעצ ןסיורג

 ךיא ,ןעזעג טינ דניק ןיימ ּבָאה ךיא -- סיוא רע טפור --- ייּברַאפ רָאי

 טביל סָאד טנייש רימ רַאּפ טינ .ןעניפעג טינ טסיירט ןייק ,ור ןייק ןָאק

 טינ !טליהעגנייַא טכַאנ רערעטסניפ ןיא ןענייז ןגיוא עניימ --- ןוז רעד ןופ |

 .ןעמולּב עניימ ןענייז טקלעװרַאפ --- ןטרָאג ןיא עיליל יד טילב רימ רַאֿפ

 עּברעוו-רעיורט רעד ףיוא ,טּבױרעגקעװַא ףָאלש ןיימ טָאה קנעדנָא ןייז

 ."טלדנַאװרַאפ רעמָאי ןיא דיל ןיימ ,ןעננַאהעגפיוא עפרַאה ןיימ ךיא ּבָאה

 רעטָאפ ןקידנרעיורמ ןייז דניק ןייז רע טעּב סעפַארטס עקיצרַאה ןיא ןוא

 ןרעקקירוצ ןוא ,ןייוועג םרעטומ רעד וצ ּביומ ןּביײלּפ טינ ,ןסעגרַאפ טינ

 | | 5 ןרעטלע יד ןופ ךַאד ןרעטנוא

 עמעָאּפ ןייז ןיא טָאה לאנּברּבַא סָאװ ,(1809) רָאי ןּבלעז םעד ןיא

 ,קרעוורעטפיימ ןייז וצ ןטָארטעגוצ ךיוא רע זיא ,טנייװַאּב ?זמ רעטיב ןייז

 לע הנולּתמ עמעָאַּפ ןיז ןיא אפוג לאנברּבא הדוהי םלייצרעד םיטרַּפ עלַא יד 1

 | | :"ןמזה -

 יבראמ ביצחל ךלמ וצי -- דרפס תולנ ינּב ושרוג תעּב

 יבלח קנוי ינֹּב תחקלו -- םירזג ןיב רוכעאו אצא לכל

 ,יבוהא בומ שיא ינזא הלנו -- ורוכעּב ותדּב וסינכה

 יבונג אוה ולאכ ליל תוצח -- ןושיאב ותקינמ םע ויתחלש

 , ,לאנומרוּפל

 יבשחּב איילטיאב יבא תיבו -- ןצראל אב יכ ינּב ותוארבו

 .יבישמ יבחנל היהי לבל -- הוצו בושי לבל והרצע

 יבובנ שיא ותדכ קודא אוהו -- םק ליסכ ךלמ וירחא ותומּב

 יייבידנ ימע ינב לּפ תד ילע -- ריבעהו בקעי תדע לכ םנֶאְו

 ייי'בוקנ רוצ יפכ בושה ומש -- רמוחו ישפנ דמחמ חקולו

 ןעװעג יז זיא ןסשרע םוצ ,1502 ןיא טסַאפרַאפ לאנברּבא טָאה עמעָאּפ יד 3

 ירָּּפ רעד ןיא שקורדעגרעּביא ךָאנרעד ,00-- 15 ,| ,"רמחנ רצוא, ןיא םכעלטנפערַאפ

 | ,"הבהאה לע תחוצוא וצ עדער
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 ןופ םירישהיריש ןטױעטסייגַאּב םעד - 0121090"1/ 6/ 201016. יד

 ךיי רעשינַאּפש-בלַאה ,רעשיזעגוטרָאּפ-ּבלַאה רעד טָא .עּביל רעקידתובהלתה

 -עילאטיא יד ןיא טכַארברַאפ טָאה רע סָאװ ,רָאי ןעצ יד ןופ ךשמ ןיא טָאה

 -לַאטיא םעד ןופ טסייג םעד ןיא ןעגנורדעגנײרַא ףיט ױזַא ,טעטש עשינ

 -ןענָאפ עבושח עריא ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רע זַא ,סנַאסענער ןשינעי

 רעד ןעוועג ןיא ,דיי רעשידרפס רעד ,רג רעדמערפ רעד ,רע ;רעגערט

 רעד ןיא טלדנַאהַאּב ןעמעלּבַארּפ עשיּפָאזָאליפ-ןייר טָאה סָאװ ,רעטשרעז

 םניא ,רעטעּפש דנטיידַאּב טשרע ןוא ,? ךַארּפש-סקלַאפ רעשינעילַאטיא

 יד רעצעזרעּביא רעטינעג רעייז רעּבָא רעטנַאקַאּבמוא ןַא טָאה ,ה"י ןט7

 ןפוא אזַא ףיוא ןוא ,שיערּבעה ףיוא טצעזעגרעביא ?עּביל ןנעוו םיחוּכיװ,

 -וֿפ רעשיערּבעה רעד ןיא טרענריּבעגנייַא לאנּברּבַא הדוחהי רעקנעד םעד

 ,ווירּב ענייז ןופ םענייא ןיא רעטנוא טכייוטש לאנּברּבַא קחצי .* רוטַארעט

 רעקנעד רעטסדנטיידַאּב רעד קפס-יתלּב זיא , הדוהי ןוז רערעטלע ןייז זַא

 טרעלקרע אפוג לאנּברּבַא הדוהי ןוא ;! "רוד ןקיטנייה ןופ עילַאטיא ןיא

 "עג רעפראש ןיימ,, :עמעָאּפ רעטנַאמרעד רעירפ ןייז ןיא ץלָאטש טימ

 ןופ ןלוש ערעייז ןיא ;םודא ןופ עטנרעלעג עֶלַא רעּביא טנייטש קנַאד

 ךיז ריס וצ טנָאקעג טינ טָאה רענייק ןוא---ןעגנורדעגניירַא ךיא ןיּב ןסיוו

 טייטאּב ןייז עקַאט טָאה לאנּברּבַא ,ןייז הדומ ןומ ןעמ ןוא .? "ןכיילג

 ןּבירשעג קרעװ ןייז טָאה רע ןעװ רָאי סָאד ןָא םזייו אפוג רעסַאּפרַאֿפ רעד 1

 ;(גנוצעזרעּביא רעשִיערּבעה רעד םיױל ןרישיצ רימ) רימ ןענעייל תוּכיװ ןטירד םעד ןיא
 7 .(1502) "יששה ףלאהמ םינשו םיׂששו םיתאמ תנשּב םידמוע ונא ירה;

 ןשיװצ (ךערּפשעגײװצ) ןגָאלַאיד ןופ םרָאּפ ןיא ןּבירשעג ןיא קרעװ סָאד 9
 ,המעג ןוא בבוח :ײז ןסייה גנוצעזרעיא רעשִיערּבעה ןיא ,עיּפָאס ןוא ןוליפ

 יד ,ַאנעדָאמ יד הדוחי טצעזעגרעּביא טָאה קרעװ םלאנּברּבא זַא ,םנכער ץערג 8

 ןיא םיא טנכער ָאנעדָאמ הירא םערָאװ ,םינ דוסי םוש ןייק רעּנָא טָאה הרעשה עקיָאד

 םרעװ "הבהאה לע תוּכוע רעד ןשעּברַא עשירַארעטיל ענייז עלַא עיּפַארגָאיּבָאטױא ןייז

 ,אש ,'דינמהא) הרעשה שקז ,ש ךיוא זיא םעדנירנַאּב םינ .טנָאמרעד םינ טרָאד רעּבָא

 טּבעלעג טָאה רעכלעװ ,הניברוא ס"ומ ךורּב ףסוי ןעװעג זיא רעצעזרעּכיא רעד זַא 5

 .עמלער ףסוי טצעזעגרעּביא טָאה םנגוסקחנ 61 2/0016 יד זַא ,ןענעכער רימ ,ח"י ןט:17 ןיא

 .ַאק םוצ וװירּב ןייז ןיא שוריפּב םעד ןנעװ םּביירש רענעי םערָאװ ,(אידנקמ ר"שי) ָאניד

 רפס וארק רפסל ןיא וחנש ןיטַאלּב רפס רֹּבֹח ,,,לנּברּבא הדוהי} ?ןתנ ןּב חרז םיאַאר

 ירפס תצק םע דחי שדוקה ןושלּב ולכ הו רפס 'ת ק תתע הו ,.היפוסו ןוליפ

 ויהו םידידיח ולא רּבחְל יתרחאו ,ןוי ןושלּב םיבר םירפס רּבחש ירדנסכלאה הידידי 'ר

 חנה דעו ינממ ובנגנו ,םיתפומלו תותואל לארשי תיּב תמכחל תויהל םסיפדאו םידחאל

 שמנפערַאּפ ןטשרע םוצ םָאה גנוצעזרעּביא עשַיערּבעה יד ,(21 ,"םינפח אלמ}) "יתיאר אל

 ,1871 ןיא קיל ןיא "םימדרנ יציקמ} הרבה יד םכעל

 .,הוה רודּב הילמיאּבש םיפוסוליפח רחבמ קפס ילב אוה יכ, :58 ,} ,"דמהנ רצוא, 4
 יבגחּכ יניֵעּב ויח םודא -- ימכחו הֹּב יתונשחמ וקמעו 5

 ,ּויברק יתא ךרעי ימ ןיאו -- םהישרדמ-יּתבּנ יתְכלחו



 27 ןדיי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 זיא "'עּביל ןגעוו םיחוּכיװ,, יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,ןּבירטעגרעכיא ליפ טינ

 יקּב רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .ןסיוו ןקיטייזלַא ןופ ןַאמ ַא ןעוועג עקַאט

 םוטסירַא ןיא טינעג קרַאטש ןוא עיפָאזָאליפ רעשיּבַארַא-שיכירג רעד ןיא

 יד ןוא שוח רעשיטעָאּפ רענערָאּבעג רעד רָאנ .םישרפמ עכעלרעטלַאלטימ
 ןגָארטעגסױרַא טָאה לאנּברּבַא הדוהי סָאװ ,סעיצידַארט עשיסקָאדָאטרַא

 טָאה םיא סָאװ ,טקריוועגטימ ליפ סע ןּבָאה ייז --- ,זיוה סרעטָאפ ןייז ןופ

 "סינומיימ-שיטסירַא רעד ןופ םזילַאנָאיצַאר רעד ןקידירּפַאּב טנָאקעג טינ

 טלעוװ-ןעעדיא רעשיטסימ רעד וצ ןניוצעג רעמ טָאה םיא .הטיש רעשיט

 יַאלּפָאענ ֹוצ היטנ רעקרַאטש ריא טימ הלּבק רעכעלרעטלאלטימ רעד ןופ

 ךָאנ ןלאנּברּבַא ייּב ךיז ןּבָאה סעיטַאּפמיפ עקיזָאד יד ןוא .1 םזינָאט
 עילַאטיא ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ ,טקרַאטשעג דנטיידַאּב

 טָאה סע ּוװ ,רעפסָאמטַא רעשיטסינַאמוה רעד ןיא טּבעלעגנייַא ךיז ןוא

 .רעקינָאטַאלּפָאענ יד ןוא ןוטלּפַא ןופ חעּפשה יד טריּפשעג קרַאטש ױזַא ךיז

 רעד ןלאנּברּבַא ייּב טסייה "פעמוקס810ח; ןֹוא "?8364סח ,ןופ רעפעשַאּב רעד

 עשיּפָאזָאליפ יד טלדנַאהַאּב לאנּברּבַא תעּב ןוא ,? ןוטלּפַא "רעכעלטעג ,

 רעד המכח יד ןיא יצ :ענַארפ יד ,ליּפשייּב םוצ יװ ,ןעמעלּבָארּפ-טּפױה

 --- (עיצַאנשמע) גנולַארטשסיױא ריא זיולּב רעדָא טײהטָאג רעד ןופ תוחמ

 פא טפרַאװ ןוא טקוּפדנַאטש סנוטלּפַא ףיוא ןדײשטנַא ךיז רע טלעטש

 קיטיינ רַאפ ,בנַא ,ייּברעד טלַאח לאנּברּבַא .5 ּפיצנירּפ-טנורג םוטסירַא

 טּבעלעג טָאה ןוטלּפא תעּב זַא ,עדנעגעל רעטלַא רעד ףיוא ןייז ךמוס ךיז

 תרוּת טימ טנעקַאּפ לארשי ימכח עקיטרָאד יד םיא ןּבָאה ,םירצמ ןיא

  ןיא עקַאט רַאפרעד ןוא ,טלעוװ-ןעעדיא רעשידיי רעד טימ כב ןוא השמ

 | .+ עשיטסירַא יד יו רעקיטכיר הטיש ןייז

 תושפנ רעמ ליפ ןּבָאה טייקסטכעלש עכעלשטנעמ ןוא גירק ,חאנש,,

 "וצ רוטַאנ רעד ןופ ןשינעקישנָא ןוא קנערק ינימ עֶלַא יװ טכַארּבעגמוא

 -סיוא ליפ ױזַא טַאהעג טָאה אפונ רע סָאװ ,לאנּברֹּבַא טּביירש ,''ןעמַאז
, 

 ןיא ךָאד ןוא .םזיטַאנַאפ ןדליוו ןוא האנש רעכעלשטנעמ ןופ ןייטשוצ

 נָאטַאלּפָאענ רעשידי רעד סַאהעג סָאה םיא ףױא סםָאװ ,העּפשה רעד ןגעו 1

 "הבהאה לע חוּכיוא) ןָא אפוג לאנברבא םזייוו ,"םייח רוקמ; ןייז םימ לֹוריבג המלש ,רעק

 .(א 'מע ,58 ףד

 יא 'מע 22 ,"הבהאה לע חוּכוא 5

 ומצעב דחא רבד לאהו המכחה תויה חינמ (וטסירא) אוח; :א'מע ,6 ,ןטרָאד 5

 ,"וטסירא תעדּכ ומצעב דחא רבד םניאו ,,לאהמ תכשמנ המכחחש רמא ןוטלּפאו

 ןײעל קיּפסה םירצמּב םינקה ןמ דמלש יפל ןוטלּפא} שב 'מע 5 ,ןטרָאד 4 |

 ,71 ןטרָאד ",.רתוי דמל םיקלאה םירבדּב ונינקז לש דימלּת ןומלפא תויהּב .,,,רתוי

 ,"השודקוז הרוּתה ינייעממ התש ןוטלּפאש א 'םע
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 טלעטש רע ןוא ,טגייצרעּביא טסעפ ''םיחוּכיװ, יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד

 דוסי רעד ןיא עּביל יד זַא ,''ןימאמ ינַא, ןטשרע ןייז סלַא סױורַא עקַאט סע

 יד ןופ .ריא רעסיוא טינרָאנג םריטסיסקע סע ןוא ,טלעוװו רעד ןופ

 -- ןרעפס עשלמיה עטסכעה יד זיּב ,רענייטשעג עטלַאק יד ,םיממוד

 -רַאפ רעשינַאמרַאה וצ טּבערטש ץלַא ןעּביל יד טקיטלעוועג םוטעמוא

 רעכעה סָאװ ןוא ,עּביל טימ רעגנאװש זיא לַאטלעװ רעצנַאג רעד .גנודניּב

 .ףעד וליפַא .עּביִל רעד ןופ הגרדמ יד זיא רענעביוהרעד ץלַא ,לּפַאטש יד

 ןעגנורדעגכרוד יא ,תישארּב השעמ ןופ והובו-והות רעד ,אפוג טָאַאכ

 ,טדניּברַאפ ןוא טפַאש סָאװ ,עּביל רעד טימ ,עּביל רעכעלטכעלשענ טימ

 -טוא ריא ןיא גנונעוַאב רעקיטסַאה רעקידנעטש ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 ןטימ ןעגנורדענכרוד זיא ץלַא .גנוטפעהצּב ךָאנ ןטסולג ןכעלטעזרעד

 טייקיריג רערַאּבליטשמוא רעד טימ טמעטָא ץלַא ,ןפַאש ןקידנעטש ךָאנ גנַארד

 טּבערטש ץלא ןוא .ןטרוּבעג עיינ ךָאנ ,לסקעוו-ךעמרָאפ ןקידנעטש ךָאנ

 ,עינָאמרַאה ןופ הגרדמ עטסכעה יד ןכיירגרעד --- ליצ ןקיצנייא ןייא וצ

 -ַאסבַא ןוא טיײקצנַאג רעשינַאמרַאה ןֹופ לַאװקרוא ןטימ ךיז ןסיגפיונוצ

 -כרוד ןענייז ןשינעפעשַאב עלַא 1 רעפעשַאב ןטימ --- טייקינייא רעטול

 עקירעדינ יד וצ עטסכעה יד :ערעדנַא יד וצ ענייא עּביל טימ ןעגנורדעג

 ןופ ןלייט ךָאד ןענייז עלַא ייז לייוו ,ערעכעה יד ֹוצ ערעקירעדינ יד ןוא

 טצונ םֶרָאפ רעשיטעָאּפ רענייש ןיא 2.  טײקצנַאנ רעשינַאגרָא ןייא
 עשלמיה יד ןשיווצ עינָאמרַאה , רעד ןגעוו ץַאז סרָאנַאטיּפ סיוא לאנּברּבַא
 -דאה עכעלטייהנייא ןַא ןפַאשענ טרעוו קיזומ רעד ןיא יו טקנוּפ ."ןרעפס

 ,רענעט ןוא ןדרָאקַא ענלצנייא עטסקיטרַאנדיײשרַאפ יד ךרוד עינָאמ

 ןוא ןטענַאלּפ יד ןופ ןעגנוגעװַאּב עקיטלאװוג יד סיוא ךיוא טרעוו ױזַא

 ןרָאּבעג ןטלַאטשעג ןוא ןעמרָאפ ןופ ןטייּבמוא ןכעלרעהפיואמוא םעד

 -ענ-ביול עלַאסרעוװינוא עצנַאנשינָאמרַאה סָאד ,עכעלכײלנרַאפמוא סָאד

 ױזַא זיא סנייא ,ןעמאזוצ ןטכָאלפענפיונוצ ננע ױזַא זיא ץְלא ןוא .גנַאז

 טלענניר עטסדנימ סָאד רָאנ יװ זַא ,ןטייווצ םנופ קיגנעהּפָא קרַאטש

 ןיוש סָאד זיא -- טייק רעכעלדנעמוא רעקיזָאד רעד סיוא סיױרַא טלַאפ

 ןורחאה לעוּפח ליבשּב אוה םלועה תובהא לכ תילכתא :'א 'מע ,67 ,ןטרָאד 1
 יא 'מע ,43 ץא 'מע ,55 ,ןטרָאד ךיוא עז ."וארוּב םע תודחאתהחמ

 --17 .לֹּב) תוכיראּב ּפָא בגא ָאד ךיז םלעטש לאנברּבא ,'ב 'מע ,20 ,ןטרָאד 2

 םעד ןשיװצ ךיײלגרַאפ ןטּבילַאּב ױזַא רעטלַאלטימ ןוא םושרעטלַא םניא םעד ףיוא (0

 טסילפ רע ,ןמענַאלַּפ יד ןופ ןרעגַאלנעמַאװצ םעד ןוא רעּפרעק ןכעלשטנעמ םנופ יוּב

 ,םטָאקָארקימ ַא ןופ הניחּב רעד ןיא זיא רעַּפרעק רעכעלשטנעמ רעד זַא ,ןזייװרעד וצ ךיז
 ןופ לײמ רעדעי ןוא ,לַאטלעװ ןסיורג םעד ןופ דליג-רוטַאיניט ַא ,ןיּפנַא ריעז ַא ה"ד

 סעד ןיא -- םסָאקָארקַאמ םעד ןיא דליּבלניּפש ןייז ךיז טָאה םסָאקָארקימ ןקיזָאד םעד
 ,לָאטלעװ םעד ןופ ייּבעג ןקיטלַאװעג



 20 ןהי יב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 8 טײקצנַאג עשינָאמרַאה עצנַאג יד ןרעו טרעטשעצ לָאז סע ,גונעג

 טינ זיא ,לַאטלעװ ןצנַאג םעד ךרוד טגנירד סָאװ ,עּביל עקיזָאד יד טָא
 יז -- ךיז רַאפ קלח ןדעי ןופ גנוקידירפַאּב ןוא האנה יד זיולּב ןסיוא

 רעקיזָאד רעד ןָא םערָאװ ,תודחַא רעשינַאמרַאה רענײמעגנלַא וצ טבערטש

 טא ןוא .רעדנוזַאּב םיקלח עלַא יד טרעטשעצ ךיילנ ךיוא ןרעוו עינָאמרַאה

 זיא --- ,רעטנוא לאנּברּבא טכיירטש --- םענרַאפ ןכעלטלעװלַא ַאזַא ןופ

 ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ עטלייוורעדסיוא יד ןופ עּביל עקיניזטסּוװַאּב יד

 ןּבערטש עקַאט רַאפרעד טָא .? תומילש ןופ הנרדמ עטסכעה יד טכיירנרעד

 ןכיירגרעד וצ ידכּב ,ערעכעה רעמ יד וצ תוגרדמ ערעקירעדינ יד רָאנ טינ

 רעמ יד וצ ערעכעה יד ךיוא רָאנ ,תומילש עשינָאמרַאה ענעשטנווועג יד

 לעב רעד ןָא טזייוו ,םערָאװ, .עטמוקלוטראפ רעקינייוו ןוא ערעקירעדינ

 ּוװ ,טרָאד ןייז טלָאמעג טינרָאג ןָאק תומילש עתמא ןייק ,"םיחוּכיװ,ה

 ** "עקידתומינּפ ןוא ערעקירעדינ סָאד ךיוא ךיז טניפעג ריא ןּבעל

 םוצ לאנּברּבא טמוק ,קנַאדעג ןפיט םעד טָא ןופ קידנעײנסיױרַא

 :עּביל ןטרַא ייווצ ןַארַאפ ,רע טגָאז ,ןענייז סע :אצוי-לעוּפ ןקידנגלַאפ

 סָאד זיא רעטומ ריא ,רעטקַארַאכ ןוויסַאּפ-ןייר ןופ זיא עּביל טרַא ןייא

 רעטכיירגרעד טינ ןופ ןײזטסּוװַאּב סָאד ,טַײײקטקידירּפַאּב-טינ ןופ ליפענ

 -כורפַאּב ןוא גנוקנעשַאּב ךָאנ טצכעל סָאװ ,עּביל יד זיא סָאד .תומילש

 יד --- ןימ ןרעדנַא ץנַאג ַא ןופ עּביל ַא ךיוא רעּבָא טריטסיסקע סע .גנורעּפ

 ץלַא טּבערטש יז ;עיּפשמ זיא ןוא טקנעשַאּב סָאװ ,עקידנּפַאש ןויטקַא

 סָאװ ,םוטכייר ןקיטלַאװג ריא טימ ןקיטעזנָא ןוא ןקילנַאּב וצ םורָא

 ירד .לַאװק ןקיטכעמ ַא םסיוא יװ ריא סיוא טמארטש ןוא טצָארּפש

 ריא טימ ,עּביל רערַאּברעדנּוװ רענייש ַאזַא ןופ גנוקעלּפטנַא עטסכעה

 םעד טימ ןוא ,גנולָאצַאּב ןוא גנוקיטיגרַאפ םוש ַא ןָא ןעקנעשַאּב וצ קשח

 ןופ לּפַאטש ןטסכעה םעד וצ םורַא ץלַא ןּביוהרעד וצ גנַארד ןקיטלַאוװוג

 עתמא םוש ןייק .*טלעוו רעד וצ טָאנ ןופ עביל יד זיא סָאד --- תומילש

 ,א "מע ,21 ,ןטרָאד 1

 תדחוימהו תיטרפה הבטהה לינשכ אל םיבחוא םה יכע :'ב 'מע ,1 ,ןטרָאד 2

 איה ןימה הומו ,לּכה דספי הּתלּב יכ תואיצמה לכל תיללכה ליבשּב אלא םהמ רחאל

 ,"םילועמה םישנאה תבהא

 ןוערג יכ ,ןוילעה לא ןורסח הרי ןוּתחּתה ןורסה יכ, :'ב 'מע ,26 ,ןטרָאד 8

 ןוּתחּתת תא ןוילעהו ולש לולעה תבהוא הליעהשּכ כ"או ,הליעה ןוועירג הרומ לולעח

 יפל תועירגהו ןורסההמ לצניש ידּכ ומע ותוא דחילו ןוּתהּתה תומלש הואתמ הנה

 ,"תומלש רדעהו ןורסחמ ומצע אוה לצני חזּנש

 א "מע ,36 ,ןטרָאד 4

 - יב 'מע 00 ץ'א 'מע ,50 ,ןטרָאד 5
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 ץלַא ףיוא ןקריוו ןבערטש טינ לָאז יז ,ןייז טלָאמענ טינרָאג ןָאק תומילש
 .תומילש ריא ןופ ערעדנַא ףיוא ןייז עיּפשמ ןלעװ טינ ןוא ,ךיז םֹורֵא

 םעד ןופ רעמוקלופ ןוא רענעש זיא םיוּב רעקידנגָאוט-טכורפ רעד,

 טניפעג ןוא טרעּפכורפַאּב סָאװ ,לַאװק רעקידעּבעל רעד ןֹוא ,ןזָאלטכור

 םעד ןופ רענעש ךײלגרַאט ןיא טינ זיא ,גנוגעװַאּכ רעקידנעטש ןיא ךיז

 ךָאד זיא טָאג לייוו ,1"רעסַאװ םענייר-לָאטשירק ןליפַא ןעוו ,ןקידנעייטש

 ,םורַא ץלַא ףיוא ןייז עיּפשמ ךָאנ םצע ןייז רע זומ ,תומילשה תילכתּב

 -ףעד עקַאט טָא .ץנַאלג םענעמוקלופ ןייז טימ ןטניײלַאּב ןוא ןלַארטשַאּב

 סיורג יױזַא זיא רַאפרעד ,טריגער ןוא ןפַאשַאּב םיא ךרוד ץְלַא טרעוו ראט

 עֶלַא ,ןליוו ןייז זיא קרַאטש ןוא ,ןפַאשַאּב טָאה רע סָאװ ,ץלַא וצ עביל ןייז
 5 תומילש ןופ הנרדמ ןייז ןכיירגרעד ןלָאז ןשינעפעשאב

 -טעג רעד ןופ אצוי-לעוּפ רעד זיא טלעוו עקידנריטסיסקע יד לייוו

 רעד טימ ןדנוּברַאפ ננע טייהטָאנ רעד ןופ תומילש יד זיא ,עּביל רעכעל

 ךָאד זיא ליצ רעטסכעה רעייז סָאװ ,ןעגנופַאשַאּב ענייז ןופ תומילש

 תואיצמהש ומכ יכ) םיא טימ ןטפעהַאּב ךיז ןוא רעפעשַאּב םוצ ןרעקקירוצ

 ולש תומילשה לש תולועפח ךכ ,וב תיקלאה תעפשהב יולת אוה םלועה לש

 ונטממ עפשוהש ומצע תוקלאב םלועה לש תיתימאה הרזחהב םיולת

 ןייא יו ;ליצ עטצעל סָאד ךיוא ןוא הּביס עטשרע יד זיא טָאנ .(הנושארב

 -נַאג רעד ןיא ּפִא ךיז טלניּפש ןוז רעקיטכיל רעד ןופ לַארטש רעקיצנייא

 עקיצנייא יד ךיז טקעלּפטנַא ױזַא ,ןּברַאפ-ןגיוּבנגער יד ןופ תורישע רעצ

 סָאװ ,ןשינעפעשַאּב ענייז ןופ טייקכַאפליפ רעד ןיא הּביס עטשרע ןוא

 .8 ןרָאּבעג ייז טָאה סָאװ ,טייקיצנייא רעד וצ ןרעקקירוצ עלַא ןּבערטש

 ןטפושיכרַאפ םעד רעדליּבנּברַאֿפ ענייש ןיא טרעדליש לאננרּבַא ןוא

 : ,'ב 'מע ,94 ,ןטרָאד 1

 תבהא תילכת אוה איהה תופרטצהה לש תומלשה הזו :'א 'םע ,52 ,ןטרָאד 2

 ,תומלשה תילכתב אוה יקלאה ןוילעה תומלשה וליבשבו ,ויקלחמ דחא לכלו ומלועל לאה
 לכה םײקמו לכה תא איצממ אוח וליבשבו ותאמ ףסכנחו תיקלאה הבהאה תילכת והוו
 ",,לכה עינמו לכה גיהנמו

 רעשיטנַאמָאר רעשטייד רעד ןופ רעקיטערָאעט רעד סָאװ ,שיטסירעשקַארַאכ זיא'ס 8

 םעמּכ רעּביא םרזח ,לענעלש ךירדירפ ,םוינָאשַאלּפָאעג םנופ רענעק רעטונג ןוא גנוגעװַאב

 ןיא ,לעגעלש טגָאז ,טײהטָאג ידע ,קנַאדעג םלאנּברבא ןקיױָאד םעד טרָאװ ייּב םרָאװ

 עמולָאסּבַא יד ןיז ךיוא רעּבָא ףרַאד יז ,םייקינייא עכעלדנעמוא יד ןָא טיײקיּביא ןופ

 ןופ ןשינעפימ יד םיוא :ןפַאשַאּב.טלעװ ןופ דוס רעד טניִל םעד ןיא טָא ,טייהמוקלופ

 .רעּביא ןוא טלַאהניא ךָאנ ןעקנעג סָאד ןרָאּבענ םרעװ םייקיצנייא רעמולָאסּבַא רעד

 עטכישעג רעד ,ןכעלרנעמוא םנופ גנוקעלּפטנַא יד ןּבעג ןָאק סָאד רָאנ לייוו ,םייקלופ

 ,"תומילש ןופ הגרדמ עטסכעה .יד ,לוכיבּכ טיײהטָאנ רעד ןופ

 ,60 ,ןטרָאד 5



 21 ןדיי יב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג

 לוכיבּכ ןיא סָאמסָאקילַאטלעװ רעצנַאנ רעד וזַא יו ,/עּביל ןופ ל?וניע ,,

 -יו ךיז ךעלרעהפיואמוא ןבערטש סָאװ ,ןטלָאּפשעצ ןטפלעה ייווצ ףיוא

 ךיוה רעד ןיא ןּבערטש תוגרדמ עקירעדינ יד :ןטפעהַאּב ןעמַאזוצ רעד

 טבערטש עמוקלופ ןוא ענעּביוהרעד סָאד ןוא ,תומילש ןופ לָאּבמיס םוצ

 ןוא סע ןלַארטשַאּב ,עטּבערגרַאפ ןוא עקירעדינ פָאד ךיז ֹוצ ןביוהרעד

 עמַאס רעד ןיא ןוא .1 תומילש ןוא טייקנייש רענענייא טימ ןעקנעשַאּב

 סָאװ ,שטנעמ רעד ךיז טניפעג לוגיע ןסיזיר ןשימסָאק םעד טָא ןופ טימ
 "טביל ןכעלטעג ןכעלדנעמוא םעד ןופ קנופ רעניילק ַא, זיא המשנ ןייז

 ריא טימ ,חמשנ יד ,יז .(תילבת לעב יתלבה יקלאה רהוזחמ ןטק ץוצינ)
 סָאװ ,גניר-סגנודניּברַאפ רעד זיא ,ןענעקרעד וצ טָאג ּבָאנ רעראברעדנוװ

 ןלעירעטַאמ ןטימ תומילש רעקיטסייג ןופ ןוילעה םלוע םעד טקינייארַאפ

 .ןוּתחּתה םלוע

 םעד ףיוא ןלעטשוצּפָא רעגנע ךיז קיטיינ רַאפ לאנברּבַא טלַאה ָאד |

 רעשינומיימ-וטסירַא רעד ןיא טרָא ןקיטכיוו ַאזַא טמענרַאפ סָאװ ,טקנוּפ

 סָאד זַא ,ןטּפױהַאּב -- לאנּברּבַא ןָא טזייוו --- רעקנעד עסיווענ .קיטע

 ערעדנא ,ןשרָאפרעד טָאג ןיא טײטשַאּב קילג-ןטשנעמ עטוככעה

 ,טָאג וצ ע ּב י ל רעד ןיא טײטשַאּב קילג עטסכעה סָאד זַא ,ןעניפעג רעדיוו |

 -נעוו רעד זיא לכש רעד זַא ,סיוא לאנּברּבַא טריפ ,טינ קפס ןייק זיא סע

 םעד סע טריפ ,דנַאטשרַאפ רעד ,רע ;ןליפעג עכעלשטנעמ יד רַאפ רעזייוו

 נישמ ןוא ןפיירנַאּב -- ליצ ןטמיטשַאּב םוצ תוחוּכ עקיטסייג סנשטנעמ

 ,ןייז טלָאמעג טינרָאנ עּביל עתמא ןייק ןָאק םעד ןָא .טייקסיורג סטָאנ ןייז

 סע רעקרַאטש סָאװ .''חּפיּכּב ךלמ ,, רעקיצנייא רעד טינ רעּבָא זיא ?כש רעד

 -כעה רעד וצ שטנעמ רעד ךיז טרעטנענרעד רעמ ץלַא ,עביל יד טסקַאװ

 -ניה טּביילּב דנַאטשרַאפ רערעטכינ רעד ןעוו ,הנרדמ רעקיטסייג רעטס

 טקיטלעװַאּב ןיֹוש טרעוו רעזייוונעוו רעקידרעירפ רעד ןוא ,קילעטשרעט
 "רעד שטנעמ רעד .טּפַארק רערעקרַאטש ,רערעדנַא ןא ךרוד טריפעג ןוא

 סָאוװ ,דיירפ רעכעלקילנ רעכעלּבײרשַאּבמוא אזַא ןופ חנרדמ יד טכיירג

 ךרוד :עּביל יד טינ וליפַא ןוא ןּבעג וצ דנאטשמיא יז זיא לבש רעד טינ

 ננוגנערטשנא רעטסכעה רעד ךרוד ,תוימשנה תוטשּפתה ןופ סָאטַאּפ םעד

 יד ,גנוקעלּפטנַא עטראוורעדמוא יד נולצולּפ טייטשטנַא ,ןליוו םנופ

 ,תוקבד ריא טליפרעד חמשנ סנשטנעמ םעד ןוא ,גנועז ערָאלק-?ָאטשירק

 * טָאג טימ ןייז סנייא ריא ,טײהטמָאנ רעד טימ ךיז ןטפעקַאּב ריא

 ,93--92 ,ןטרָאד 1

 א 'מע ,10 ,ןטרָאר 2
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 וצ עּביל יד לימ יאדווַא טפלעה ,לאנּברֹּבַא רעטייוו טגָאז ,לכש רעד
 םינ רעמ רעּבֶא יז טּביילּב ,ךַאוו ןיוש זיא עּביל יד רָאנ ּוװ ;ןקעוורעד טָאג
 רעּביא ןיוש טריגער אפונ יז ,הּברדַא ;הטילש סלכש ןרעטכינ םעד רעטנוא
 -ידנרעדילגעצ טלַאק ןוא רעקידנכערַאּב ץלַא רעשיטקַארּפ רעד טינ .םיא
 טימ שפנ-רסומ ךיז זיא רענעי תעּב ,ןשטנעמ ןטימ ןָא סע טריפ לכש רעק
 -עּביוהרעד ןייז ןעק סָאװ .טָאנ ןטּבילענ-סייה ןייז רַאפ תובהלתה סיורג
 ןופ רענעש ןייז ןָאק סָאװ ןוא ץּביל רעקידנענערּב רעקיזָאד רעד ןופ רענ
 פ3-םדוק טכַארט סָאװ ,לכש רטרעטכינ שיטקַארּפ רעד !ןּברק ןקיזָאד םעד
 עקיטלאװעג יד ןייז וצ גישמ לּבַאּפַאק טינ רָאג זיא ,ןצונ ןוא תילכּת ןגעוו
 ,רעצ ןוא ןדייל יד טָא ןופ ליפעג-דיירפ עקידנקילנַאּב סָאד ןוא תוקיתמ
 ,1 עביל רעסיורג רעקידנענערּב סיוא ןעמונעגנָא ןרעוו סָאװ

 -אליפ סלאנּברּבַא ןופ טקנוּפ-ןרעק ןטטקיטכיװ םעד רימ ןרירַאּב ָאד
 ןוז רעיירט רעקיזָאד רעד טרעלקרעד -- עּביל יד .םענַאּב-טלעװ ןשיפָאז
 איה חבהאה) טלעוו רעד ןופ דוסי רעד זיא --- הפוקּת-סנַאסענער רעד ןופ
 ךָאנ עּביל יד זיא ךָאד ןוא .ןטוג םעלַא ןופ רעטומ יד ,(םלועה ?כב תירקע
 -עה סָאד ןוא ,סרעכעה ךָאנ ןַארַאֿפ זיא סע .עטסקיטכיוו עמַאס סָאד טינ
 ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טייקנייש עויטקַא ,טייק נייש זיא סָאד --- עטס
 טינ רעֶּבֶא ןָאק טייקנייש עתמא ,ןפַאשַאּב ןוא ןרעוו ןופ סעצָארּפ םניא

 -רעּפרעק-ןייר סָאד .תוינחור ןוא טסייג טלעפ סע ּוװ ,טרָאד ןייז טלָאמענ
 זיא סע ,ןטוג ןופ חגרדמ יד ןכיירגרעד ןָאק ,ךעלצונ זיולּב ןייז ןָאק עכעל
 טייקנייש ןופ ןח רעתמא רעד .טייקנייש ןופ חניחּב יד טינ ךָאנ רעּבָא
 י ,2 טסיינ ןֹופ חכולמ רעד ןיא זיולּב טרירעמיש

 -נייש ןופ תוהמ םעד ,תראפּת ןופ דוסי םעד טרעלקרעד רע תעּב
 טצונַאב ,"ןגָאלַאיד , יד ןיא טקנוּפ-לַארטנעצ םעד טמענרַאפ סָאװ ,טייק
 הלּבק-ילעּב ךיוא ןוא רעקינָאטַאלּפָאענ יד ייּב םעד טימ לאנּברּבַא ךיז
 ,תוחמ ןכעלטעג םעד ןופ טייקינייאיירד רעד ןגעוו קנַאדעג ןטּבילַאּב ױזַא
 ןוא "רהוז , רעד ,"הריצי רפס, רעד ױזַא יוװ 2 ןזיוועגנָא ןיוש ןּבָאה רימ

 איה וויאו ,לאה תבהאמ התואנ רתֹוי איה הבהא הזיאופ 23 'מע ,11 ,ןטרָאד 1
 ,םדאה תא םייקמו ניחנמה לכשה ןמ תרדוסמ הניא ירהש ?הנממ תחלושמו הוע רתוי

 המכו ,תומל םישקבמו לאה תנהא רובעב םמצע תא םיבישחמ םניאש םה םיבר יכ

 אלא הוב םיכסי אל לכשהש .,.,םמצע תא םיכהוא םניא לאה תבהא םצוע רובעבש םה

 הקוחו הוע ךכ לכ התויה םע הכהאהש ..םיתואנה םייחה םייקל םה ויתורשיה לכ
 ,"הנממ תאצל דומחי אלו ןוצרה ליחוי אל שונא באכב |

 ישחימ םהו תוינחור םהל שיש םיבוטה םירבדב כ"אוא :'א 'םע ,53 ,ןטרָאד 2

 ישזומבו דואמ םירמחה םינוטה םירבדב םנטא ןיפויו ןח םהב אצמנ םינחורה םישוחה
 ,'םיפי םיבֹוש םניא םהש םג ןכלו יִפי לש ןח םהב אצמנ אל םירמחה םישוחה

 ,9 'מונ ענאלײּב ,דנַאּב רעטירד 8



 23 ןדי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 סחטָאנ ןיא זַא ,רעטנוא ןכיירטש רעקנעד עשידיי עכעלרעטלַאלטימ עליפ

 םערָאװ ,ןייז ןוא ןיײזטסּוװַאּב טיײקצנַאג ןייא ןיא ןעמַאזוצ ךיז ןסיג ןסיוו

 .רעדנסיוו רעד ,ןסיוו סָאד טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא ןיא ?וכיבּכ רע

 -עג רעקיזָאד רעד טָא .טשרָאפרעד ןוא טסווװרעד טרעוו סָאװ סָאד ןוא

 טינ ּפָארט םעד טלעטש רע .שובל םעיינ ַא ןלאנּברּבַא ייּב טמוקַאּב קנַאד

 רָאנ טינ ןיא ,לאנּברּבַא טגָאז ,טָאנ .עּביל רעד ףיוא טרעיינ ,ןסיוו ןפיוא

 ןייז טימ טּביל רע .טּבילעג טרעוו טָאװ ,רעד ךיוא רָאנ ,טּביל סָאװ רעד

 וד ןיא טָאג ןיא, .טייקנייש עכעלטעג ענענייא ןייז עּביל רעקיּבייא

 "טייקנייש יד ןיא עביל ןופ רעטומ יד ...עּביל רעד ןופ רעירפ טייקנייש

 -רע רעד , .(הבהאה םדוק אוה יפויה לאב יכ ...הפיה אוה הבהאה בא)

 "טייקנייש עכעלטעג יד זיא -- ץֵלַא ןופ ּבייהנָא רעד ,לטניּפ רעטש

 ןופ רעכעה זיא טייקנייש ;! (יקלאה יפויח -- הלחתהה התיהש הדוקנה)

 לעב רעד רעּביא לָאמ ערערעמ טרזח ,ץלַא ןופ לאוװקרוא רעד זיא יז ,ץלַא

 טָאג עדנּביל יד ,טייקנייש עכעלטעג עטּבילעג יד טָא ןוא ."םיחוּכיוװ,ה

 ןיא ,לכש רעזנוא טימ ריס .?סנייא ןענייז --- אפונ עּביל יד ןוא טייה

 זיא סָאװ ,לכש רעזנוא ?ייוו ,ןייז גישמ טינ סָאד ןענָאק ,ףיסומ לאנּברּבַא

 םעד ןלייטרעדנאנופ זומ ,טרא ןוא טייצ ןופ ןפירנַאּב יד טימ טצענערנאּב

 ץנַאלג םעד סיוא .טכַאדעג טרעוו סָאװ ,סָאד ןוא ןדנעקנעד םעד ,קנַאדעג

 לבש רעד טלארטשעגנסיוא טרעוו טייקנייש רעכעלטענ רעטּבילעג רעד ןופ

 רעד ,ןטלַאטשענ עלַא ןופ רעטָאפ רעד ,לכש רעלאסרעוװינוא רעד ,ללוּכה

 ןכעלטעג םעד ,םיא סיוא .ןעננוניישרעד ןוא ןעמרָאפ עלַא ןופ רוקמ

 רעד ןופ רעטומ יד ,עירעטַאמרוא יד טלַארטשעגסיױא טרעוו ,לכש ןדנפַאש

 טרעוו תודוסי-טנורג עדייּב יד ןופ דנוּברַאפ-עּביל םעד סיוא ןוא ;טלעוװ

 5 טריטסיסקע סָאװ ,ץלַא ןרָאּבענ

 - -טלעוו ןייז ןלאנּברּבַא ייּב ךיוא טנָארט רעקיטסימ בור םעד ייּב יו |

 טעז אפונ ןלעוסקעס םעד ןיא .גנוּברַאפ עשיטָארע עסיוועע ַא םענַא ב

 עשיטסימ ןופ ננוקעלּפטנַא ןא ,סקילייה ןוא סכעלטענ סעּפע ?אנברּבַא

 ןוא ןַאמ ןשיווצ גוויז רעד ,ןּבעל עכעלטכעלשעג סָאד .ןעגנוּבעלרעביא

 -- עירעטסימ רעשלמיה רעד ןופ גנולניּפשּפָא עשידרע יד זיא סָאד ,בייוו

 סָאטַאלּפ ןופ העּטשה יד קפסיילב ָאד ךיו םקרעמַאּב סע ,א 'מע ,60 ,ןטרָאד 1

 .''פץמועס5108,, גָאלַאיד ןטמירַאּב

 | ,60 ,ןסרָאד 2 |

 תומנודה לכ םע ללוכח לכׂשה -ׂשמנ בהאנה יקלאה יפויה רהוזהמע :ןטרָאד 8)

 טכחהו ריחבה יקלאה לכשה ןמו ,ילויהה לא בוהאו לעבו הרוצו תואיצמח לא בא אוחש

 ,תיקלאה הבהאה ןמו ןושארה לכשה תשאו תבהוא םלועה םִא ילויהה ךשמנ בהואה
 (3) ,"םיענה תואיצמה ךשמנ םהינשמ הדלונש תרחזמה
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 טימ טייקנייש רעטסכעה רעד ןשיװצ גנוטפעהַאּב עכעלטעג עקילייה יד

 .1 המכח רעטסכעה רעד

 גישמ ןָאק רע זיולּב ,טייקנייש ןופ רוקמ רעד ,לוכיבּכ טָאנ רָאנ

 רעונוא זיא ןפלָאהַאּבמוא וצ ,ךַאווש וצ .טייקנייש ןייז ןופ הגרדמ יד ןייז

 -מיא ןייז לָאז יז ,ןלָאּבמיס ןוא רעדליּב עלעירעטַאמ עריא טימ ךַארּפש

 .טייקנייש רעכעלטעג רעקיזָאד רעד ןגעוו ףירגַאּב ןרָאלק ַא ןּבענ וצ דנַאטש

 "נעש סָאד ןוא ,םיזמר ןוא םילשמ ןיא זיולּב ןדייר ריא ןנעוו ןענָאק רימ

 . םעד ,רעטנוא לאנּברּבַא טכיירטש ,טיּבעג םעד ףיוא עטספיט ןוא עטס

 ,טייקנייש רעכעלטענ ןוא עּביל רעכעלטעג רעד ןגעוו לשמ ןטפרַאּברעדנװ

 עלַא רעּביא גנַאזעג ןייז ןיא ךלמחה המלש טקעלּפטנַא טלעוו רעד רַאפ טָאה

 ,דוס רעכעלטענ רעטספיט רעד ּוװ ,םירישה-ריש םעד ןוא -- ןעגנַאזענ

 -נדייל עכעלשטנעמ ןופ ןלָאּבמיס ןיא ןּבעגענרעּביא ןרעוו ,ןיזרד יזר יד
 ,5 ןרענַאב ןוא ןטפאש

 -לעו טימ סָאמ עטסבעה יד ךָאד זיא טייקנייש עכעלטעג יד ?לייוו

 ןיא ,* טייקנייש ןופ הגרדמ עדעי ןטסָאמענ ןוא טצאשעג טרעוו סע רעכ

 ןוא .תוימשנ ןופ ץמש ןטסדנימ םעד ןָא טייקנייש ןופ תומילש עתמא יד

 -רע יד רעּביא ןוא סרעּפרעק עלעירעטַאמ רעביא טבעווש סָאװ ,טייקנייש יד

 רעסַאלּב ַא זיולּב זיא סָאד -- טלעװ רעזנוא ןופ ןשינעפעשַאּב עשיד

 ןוא .טייקנייש רעקיטסייג רעתמא רעד ןופ גנולניּפשּפָא עכאווש ַא ,ןטָאש

 רעכייר קיטסיינ ,רעדנליפ ףיט א טימ ןעקנַאשַאּב זיא סָאװ ,רעד זיולּב

 רעד ןופ טייקנייש עשילרעטסיוא יד ןפיירגַאּב טשרע סע ןָאק --- חמשנ

 טעד ןצַאשּפָא קירעהעג דנַאטשמיא טינ זיא רעדנילּב ַא יו .המשנ-טלעוו

 ןָאק -- רעטנוא לאנּברּבַא טכיירטש -- ,ױזַא ,טכַארּפ-|ּברַאפ ןופ טרעוו

 ןייז גישמ טינ המשנ רעטרעטיילעג טינ ,רעטּבערנרַאפ א טימ שטנעמ ַא

 ןלַארטשנענוז יו טניײשַאּב סָאװ ,טייקנייש רעקיטסייג תמא ןופ טכַארּפ יד

 "סייגַאּב ןוא רענעּביױהרעד סָאװ ןוא .+ טלעוו רעד ןופ לח ןצנַאג םעד

 יקלאה שודקה גויז לא תומד אוה השאהו שיאה נויזא :'א 'םע ,7 ,ןטרָאד 1

 | .א 'םע ,61 ,ןטרָאד ךױא עז ,"הנוילעה המכחהו יפויהו ןוילעה הפיהמ

 דנוּברַאפ ןקילײה םעד ןנעװ עירָאגעלַא ןַא "םירישה רישא ןיא םעז לאנּברּבַא 2

 םע ,(95 ,87-86 ,ןטרָאד) המכה רעכעלטעג רעד ןיא טייקנייש רעכעלטעג רעד ןשיװצ

 שיטסירעטקַארַאכ רעײז זיא סָאװ ,טנעמָאמ ןקידננלָאּפ ןכיירטשוצרעטנוא יאדּכ בנַא זיא

 עליפ ןריזירָאנעלַא וצ שסיילפעג ךיז ןּבָאה ןססינומיימ יד יװ טקנוּפ :הפוקת רענעי רַאֿפ

 "יור.שיכירג רעצנַאג רעד ןיא ךיױוא ןעזעג לאנּברּבַא טָאה ױזַא ,לּביּב רעד ןיא רעטרע

 ,(ח"זַאא 74 ,68 ,33--21 ,ןטרָאד) םעירָאגעלַא ןוא םילשמ זיולּב עיגָאלָאטימ רעשימ

 ,"יפוי לכל הדמה אוה ארובה יִפויַא

 ,77 ,ןטרָאד 4



 35 ןליי ייּב רוטַארעמיל רעד ןֹופ עטכישעג ול

 ןעננורדעגכ-וד המשנ ןייז טרעוו רעמ ץלַא -- שטנעמ רעד זיא'ס רעטרעט

 רעד ןיא המשנ עטרעטיילעג סנשטנעמ םעד .טייקנייש רעכעלטעג ןֹופ

 ,טייקניש ןופ ןעקנופ עלַא ףיונוצ ךיז ןיא טלמַאז סָאװ ,טקנוּפנערּב

 .ףיא טימ טלעוו רעד ןופ ןטייוו עטיירּב יד רעּביא טייזעצ ןענייז עכלעוו

 ןייז טימ שטנעמ רעד ,ןעגנוניישרע ןוא ןשינעפעשַאּב ןופ תורישע רעצנַאג

 יד טקינייארַאפ סָאװ ,גניר רעד זיא טייקנייש ךָאנ טפַאשקנעּב ןוא עּביל

 ןיא ,עלָאר-פננודניּבראפ רעד ןיא טָא ןוא ,1 רעפעשַאב ריא טימ טלעוו

 סָאד ןגרָאּברַאפ זיא --- גניר רעקיטיינ רעד זיא רע זַא ,ןייזטסּוװַאּב םעד

 .ןשטנעמ םנופ ליפעגינונעּת ןוא קילג עטסערג

 ןוא רענעקַארשרעד רעד טָאה רעטלַאלטימ ןכעלטסירק םניא תעכ

 רעיורט ןופ לָאמ ַא ףיוא יו טלעוו רעד ףיוא טקוקעג שטנעמ רעטרעמוארַאפ

 -ןעעדיא יד ףיוא ןסקַאװעגפיוא ,לאנּברּבַא יו רימ ןעעז --- רעצ ןוא
 יד ןופ ןוא רעקנעד עשידיי-שיּבַארַא ךעלרעטלַאלטימ יד ןופ ןעגנומערטש

 ןיא ןײזטסּוװַאּבטסּבלעז ןוא תולדג טימ טדער ,רוד ןייז ןופ ןטסינַאמוה
 טייטאּב ןסיורג רעייהענמוא םעד ןנעוו ךַארּפש רעשירעדליב רעכייר ַא

 רעלַאסרעוװינוא רעד ןנעװ ןוא ,טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ

 טסעפ זיא לאנּברּבַא .סָאמסָאק ןכעלדנעמוא םעד ןיא טליּפש יז סָאװ ,עלָאר

 ןופ ןלארטש יד ןעור המשנ רעכעלשטנעמ רעדעי ףיוא זַא ,טגייצרעביא

 רע יִּבַא ,שטנעמ רעדעי ןוא ,טייקנייש רעכעלדנעמוא רעכעלטעג רער

 יד תוהמ ןטצענערנַאּב ןייז ןיא טנָארט ,טָאנ וצ עביל טימ רָאנ טבערטש

 ?לּפַאטש רעטסכעה רעד -- טָאג םערָאװ ,טכַארּפ רעצנַאנ ריא טימ טײהטָאג

 רעזנוא רָאנ טינ זיא --- *טייקילעזטייל ןוא עּביל ,טייקיטכערעג ,רשוי ןופ

 5 רעריפגעוו ןֹוא רעּבעגטָאר רעיירט רעזנוא ךיוא טרעיינ ,רעפעשַאּב

 יתאצבו ,ךיתארק יבל לכב ,ךתברק יתשרד , :זרעפ-רעטסייפ סיולה

 ,ןרעטייוו ןייז ןלאנּברּבַא ייַּב טניפעג --- "ךיתאצמ יתארקל --- ךתארקל

 םעד םרעװ סיורג ךעלדנעמוא ,סיורג .שוריּפ ןשיטסימ-שיּפָאזָאליפ

 טָאג ריא עּביל ןופ ןעלנילפ יד ףיוא טּבערטש יז תעּב המשנ סנשטנעמ

 רערַאּברעדנּוװ ץלַא ,עּביל יד זיא'ס רענעּביוהרעד סָאװ םערָאװ .ןגעקטנַא

 ;ןגעקטנַא ריא טנייש סָאװ ,טייקנייש עבעלטעג יד זיא רעלופטכַארּפ ןוא

 -נביליקידנעלּפַאצ יד ,ףיונוצ ךיז יז טסינ גנוקיצטנַא רעטקילנַאּב ןיא ןֹוא

 ,'א 'מע ,64 ,ןטרָאד 1

 והזיאו ?תיקלאהמ רתוי הלודג הנינחו תונמחר והזיאא :'3 'מע 6 ,ןטראד 2 ||

 םיק רתויח תמאהו לודנ רתוי בוטה אוה המו ?ךרבתי ותנחנהמ םלש רתוי קדצ

 ":ךרבּת' וב םיריכמ ונאש םתואמ הרשי רתויה הנובתהו הקומע רתויח המכחהו

 ,ןטרָאד 5



 גרעבניצ .י ר"ד 260

 יימ ףיונוצ ךיז טצלעמש ,ןעמַאזוצ טָאג טימ ,המשנ עכעלשטנעמ עקיר
 .} טייקנייש ןייז

 טכַאמעג ןּבָאה רעקנעד ןשידיי םנופ ?ןגָאלַאיד , עשינעילַאטיא יד

 טָאה (1880--1939) רָאי ןצפופ ןופ ךשמ ןיא .םשור ןקיטלַאװג ַא
 .,ןּבאגנסיוא ףניפ ןטלַאהעגסיױא קרעוו סלאנּברּבַא

 רעקידנטיידַאּב א ןָא טזייוו --- ?ןגָאלַאיד  סנַאעל ןריי םעד ןעוו,

 -עג ןעוועג ןטלָאװ -- ? טייצ רענעי ןופ רעלעטשטפירש רעשינעילַאטיא

 -רַאפ ייז טָאה רע ןייש יו ,?יטס ןשינעילַאטיא םענייש ַאזַא ןיא ןּבירש

 "עג טינ ךיז רימ ןטלָאװ ןַאד ,* (!מ 110004 902) ךַארּפש ןייז ןיא טסַאפ

 ."ןכירג יד ןיא טינ ןוא רעמיור יד ןיא טינ ןייז וצ אנקתמ סָאװ טָאה

 ,קרַאּפ יד ןוא רטסעווליס סםינעד ,רעלעטשטפירש עשיזיוצנַארפ ייווצ
 טעמריוועג ייז ןוא שיזיוצנַארפ ףיוא טצעזרעּביא "ןנָאלַאיד , יד ןּבָאה

 ךָאנרעד דֶלַאּב ;(1981) ישטידעמ ענירעטַאק הּכלמ רעשיזיוצנַארּפ רעד

 רעשידיי רעד ןוא ,ןייטַאל ףיוא ןרָאװעג טצעזרעּביא קרעוו סלאנּברּבַא זיא

 4 ׁשינַאּפש ףיוא טצעזרעּביא סע טָאה איחי ןּבא הילדג ףַאונַאירָאטסיה

 -רַאפ-טרַאה ןוא ןעמאזיורג םעד ,ניניק ןשינַאּפש םעד טעמרדיוועג סע ןוא

 ןיא ?עּביל , ןגעוו ךוּב עשיטנַאמָאר סָאד .ןטייווצ םעד פיליפ ןטרעטיּב
 ...דנייפנשטנעמ עטסקיטפיג יד ןופ םענייא הנּתמ סלַא ןרָאװעג טגנַאלרעד

 רעד ךיז ןּבָאה "ןגָאלַאיד-עּביל , סלאנּברּבַא םש ַא רַאפ סָאװ ןוא

 םנופ רעפעשַאּב רעשינואג רעד תודע טנָאז ףיורעד ,עינַאּפש ןיא ןּברָאװ

 ?';ָאלָארּפ,, םניא טחצע ױזַא -- וטסרירַאּב ,, .סעטנַאוװרעס ,'!טָאכיקדןָאד ,

 וצ ןאד ךיז דנעוו ,םעלּבָארּפ-עּביל יד --- דניירפ ןייז רעסַאפרַאפ םעד

 ,''סָאמ רעלופ ץנַאנ ַא ןיא ןענרעֶלַאּב ךיד טעװ רע ,ָאערבעה ָאעל

 ,95 ,ןטרָאד 1

 ,154/ ןופ וירב ַא ןיא ָאידולק ָאעמָאלָאט רענעילַאטיא רעד 2

 .בעה יד ןײטשרַאפ רשפא ןעמ ףרַאד ות ןוחסטג 544 קורדסיוא םעד רעטנוא *

 ,2 הרעה ,24 'ו עז .ךַארַּפש עשיער

 ןופ עּבַאגסױא עשינַאּפש עײנ ַא ןענישרע זיא (1905) םייצ רעײנ רעד ןיא 4

 ,"ןגָאלַאיד , סלאנּברּכַא



 לטיּפַאק רעטייווצ

 ןַאלודנַארימ וקיּפ -- ,ןטסינַאמוה עשינעילַאטיא יד ןוא קיטסימ עשידיי יד

 ןײז ןוא רנַאמעלַא ןנחוי -- ,"תרה תניחּכ, ןייז ןוא .ָאנידעמ:לעד והילא

 ךורּב ,םדַאטשנַאמדיװ ןוא" ןילכיײר -- ,"ןועגיש ןבעלמענא םעד ןגעװ ערעל

 יד ןוא ךַאוּפש עשיערּבעה יד -- ,ָאנישנַאמ בקעי ןוא ָאטנעװנעּב םיוא

 ןָאעל רסימ -- ,'םעונ יכרד ןייז ןוא ביבח ןּבא השנ -- ,טלעװ עקיטנַא

 --.גנורעלקרעלּביּפ יד ןוא רעקיסַאלק עשינײטַאל יד } םיּפוצ תפונ, ןייז ןוא

 ?ךַארּפש סלַא ַאטיװעל והילא -- ."םהרבא הנקמ, ןייז ןוא סעמלַאּב יד םהרבא

 עשידי עטשרע יד -- ,םידימלּת ןוא םניירפ עכעלטסירק ענַײז ;רעשרָאּפ

 "עס ןןצנעדנעמ עשירענָאיסימ -- ,רָאטקערָאק םלַא ַאטיװעל -- .ןעיירעקורד

 עשירענָאיםימ ןופ רעּבע;םױרַא סלַא סויִנַצפ םולױּפ ןוא רעטסנימ ןַאיטסַאּב

 ,"רוא הרוּתא ןַײז ןוא איתי ןּבא ףסוי -- ,סעשַאל יד םענָאּב -- ,קרעװ

 ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,ןזיוועגנָא לטיּפַאק ןקירָאפ ןיא ןיוש ןּבָאה רימ

 טרָאד ןרעוו סָאװ ,ןעעדיא יד .טכַאמעג ןּבָאה "ןגָאלַאיד , סלאנּברּבא םשור

 ןופ ןטסינַאמוה יד ןצרַאה םוצ ױזַא ןעוועג ןענייז ,ןטכױלַאּב שיפָאזָאליפ

 ןעוועג זיא קרעוו סלאנּברּבַא סָאװ ,שודיח ןייק טינ זיא סע זַא ,טייצ רענעי

 דָאזָאליפ סלאנּברּבַא .הפוקּת רענעי ןופ קרעוו עטסטּכילַאּב יד ןופ סנייא

 ןגעו ,טנעמעלע ןוויסַאּפ ןוא ןוויטקַא םעד ןגעוו ןעקנַאדעג עשיטסימ-שיפ

 "רעטומ , רעדנגנַאפּפמע ,"רעטָאּפ , ןקידנפַאש םעד ןופ טייקינייאיירד רעד

 טימ טפַאשתוברק סיורג ַאזַא ןיא ךיז ןעניפעג ,עּביל רעייז ןופ טכורפ רעד ןוא

 ןרָאװעג ןפַאשעג וליפַא זןיא סע זַא ,ןעגנּויושנָא עזעיגילער-ךעלטסירק

 -נָא וימי ףוס טָאה ''גָאלַאיד,, יד ןופ רעסַאפרַאפ רעד זַא ,עדנעגעל ַא

 טלָאמעד ךָאנ ןעמ טָאה קיניײװ רעייז .ןּביױלג ןכעלטסירק םעד ןעמונעג

 עשינַאטשלּפָאענ יד ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטכישעג רעד ןגעוו טסּנוװעג

 עשידיי יד ןה זַא ,טַאהעג טינ ףירגַאּב םוש ןייק ךָאנ טָאה ןעמ ןוא ,ןעעדיא

 רעכעלטסירק רעד ןופ שוב רעשיפָאזָאליפ-זעיגילער רעד ןה ,קיטסימ|

 ,לַאװק ןייא ןופ טּפעשעג סָאמ רעסיוועג ןיא ייז ןּבָאה עדייּב -- הנומא

 ןייא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןענופעגנ ךיז ןעמַאזוצ עדייּב ןבָאה ייז ?ייוו !

 ָאענ יד ןעװענ ןענייז רוקמ ריא סָאװ ,טלעוו-ןעעדיא רעבלעז רעד ןוא

 -ניירפַאּב ןוא טנַאקַאּב ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןטסינַאמוה יד .רעקינַאטַאלּפ
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 גרע בניצ ,' ר"ד 28

 עסיוועג זַא ,ןעזעגנייַא דלַאּב ןּבָאה ,עטנרעלעג עשידיי עליפ טימ טעד
 יד ןּבָאה ,ןצרַאה םוצ ױזַא ייז ןענייז סָאװ ,ןעעדיא עשינָאטַאלּפָאענ

 ןיא טיוּבעגפיוא ,"רהוז , םנופ רעּפעשַאּב יד טרפּב ,רעקיטסימ עשיריי
 -ניא ךיז ןָא רַאפרעד ןּביַײה ןטסינַאמוה יד .ןינּב ןשיטַאמעטסיס ןצנַאג ַא
 -ַאּב וצ קשח קראטש ןעמוקַאּב ןוא ,קיטסימ רעשידיי רעד טימ ןריסערעט
 ןעוועג ?לכּב ןענייז עטנרעלעג עשידיי יד .םירפס-הלּבק יד טימ ךיז ןענעק
 ייּב סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד ןזיא ,עילַאטיא ןיא ןעמונעגנָא רעייז

 ,גנוניימ יד טײרּפשרַאפ רעייז ןעוועג זיא רעקינַאטַאלּפָאעגטסינַאמוח יד
 עצנַאג ןטלַאהַאּב ןענייז ןטּפירקסונַאמ עטלַא עשידיו יד ןיא לעיצעּפס זַא
 ןיא יו עקַאט רימ ןעעז ןופרעד אצוי-לעוּפ םָלֵא ,ןסיוו ןפיט ןופ תורצוא
 עשיטסינַאמוה עכעלטסירק יד ןיא טרעוו טרעדנוהרָאי ןט19 םנופ ּףוס
 עליפ ,הלּבק וצ טרפּב ,לארשי תמכח וצ סערעטניא רעד סיורג ץנַאג ןזיירק

 -ַאֹּב ייז ןלָאז ייז ,עטנרעלעג עשידיי עטנַאקַאּב ערעייז ןטעּב ןטסינַאמוה
 סָאװ ,ןעעדיא-טנורג יד טימ ןעגנוצעזרעּביא ךרוד רעדָא הּפ-לעּב ןענָאק
 ,םירפס עשידיי יד ןיא טלדנַאהַאּב ןרעוו

 סָאװ ,העּפשה רעד ףיוא ןלעטשּפָא לּכ 'םדוק ךיז רימ ןזומ ָאד
 ,ַאלודנַארימ יד ֹוקיִּפ ןטמירַאּב ןפיוא טַאהעג ןּבָאה עטנרעלעג עשידיי
 רעד טרעצענפיוא קידתונמחרּבמוא ױזַא טָאה'ס תוחוּכ עכעלטנגוי סעמעוו
 טָאה רָאי 81 וצ ןיוש ןוא ,ןסיוו ןוא תמא ךָאנ טשרוד רערַאּבליטשמוא
 ןיא ןַאמ רעכעלרעדנּוװ רעקיזָאד רעד .ןענופענ רבק ןקיטייצירפ ןייז רע
 ןעוועג רעּבָא זיא רע ,רעקנעד רעלעניגירַא רעקידנטיײידַאּב ןייק ןעוועג טינ
 ןסייוו סָאװ ,ןרוטַאנ עקידרעווקרעמ יד ןופ ,הלונס ידיחי יד ןופ רענייא
 ןכוז רעצרעה עקידנעקנעּב ,עקידלּפַאצ טימ :גנוקידירפַאּב ןוא ור ןופ טינ

 רעד ןֹוא ןקעלּפטנַא וצ גנַארד ןשימרוטש רעייז ןיא ךעלדימרעדמוא ייז

 ןּבעל עכעלשטנעמ סָאד ןייַא ןליה סָאװ ,תודוס ענעגרָאּברַאפ יד ןשרָאפ

 ...ןייז עשימסָאק סָאד ןוא

 טָאװ ,יד טימ ןייז םיּכסמ טינ ןפוא םושּב ןָאק ַאלודנַארימ עד וקיּפ

 ןוא ,טלעוו רעשימיור-שיכירג רעקיטנַא רעד טימ זיולּב ךיז ןריסערעטניא

 טסעפ ןעוועג זיא רע .ןסיוו טינ ןרָאטקַאפ עלערוטלוק ערעדנַא ןופ ןליוו
 -ײשרַאפ סיוא ןרוטלוק ערעדנַא ןופ םרעוו ןסיורג םעד ןיא טגייצרעביא

 זַא ,ןכיירטשרעטנוא קידנעטש טגעלפ ןוא ,רעקלעפ ןוא תופוקּת ענעד
 "ענ ןעמ ןָאק ןדייבתּכ עסענוָאפיּבלַאה עכעלרעטלַאלטימ יד ןיא ןליפַא

 רעד ןופ ןענייז סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ עקיטכיוו רעייז ףיוא רעפטנע ןַא ןעניפ

 -רַאפ עקיזָאד יד סיוא טָא .ןרָאװעג טלעטשעג טינ וליפַא טלעוו רעקיטנַא

 ןוָאל ,אלודנַארימ יד וקיּפ טרעכיזרַאפ ,רעטעלּב ענעסעגרַאפ ןוא עטלעג

 ,ןבעל רימ ןלעװ קיּבייא ;רעטרעװ עקידנגלָאפ ךעלטייד ןוא רָאלק ןרעה ךיז



 20 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 רעצרעה יד ןיא רָאנ ,ןגָאלָאליפ ענעקורט יד ןופ תוחומ יד ןיא רעּבָא טינ

 ןופ טייקיניילק רעדעי חוּכמ טינ ךיז ןלוּפליּפ סָאװ ,םימבח עתמא ןופ

 ןגעוו ןעמעלּבָארּפ עפיט יד טימ ּפָא ךיז ןּבינ טרעיינ ,תודגַא עשיגָאלַאטימ

 -ַאּב ןוא ןעז ןָאק רעד ,ןגיוא ענעפָא טָאה סע רעוו .ןשטנעמ םעד ןוא טָאג

 ןכעלטכַארַאפ ןטימ ייז טלּפמעטש ןעמ סָאװ ,רעקלעפ יד ןליפַא זַא ,ןפיירג

 ,ןַּפיל יד ףיוא רָאנ טינ ,טסייג ןיא ךייר ןעוועג ןענייז ,"ןרַאּברַאּב , ןעמָאנ

 .1 ןצרַאה ןיא עקַאט רָאנ

 וד טריסערעטניא ןַאלודנַארימ עד וקיּפ טָאה קרַאטש סרעדנוזַאּב

  רעווש ַאזא ףיוא ןּבירשעג זיא סָאװ ,רוטַארעטיל עכעלרעטלַאלטימ עשידיי

 -נײרַא טסיילפעג ךיז רע טָאה עינרענע סיורג טימ .ךַארּפש רעכעלגנעגוצ

 ,תורצוא יד ןיא דניירפ עטנרעלעג עשידיי ענייז ןופ ףליה רעד טימ ןעננירד

 "הלּבק ןוא "הריקח עשידיי עכיײרלַאצ יד ןיא טלמַאזעגנָא ןענייז סָאװ

 ןיא טסַאפרַאפ לאנּברּבַא הדוהי טָאה ןגעווטנייז ןופ לעיצעּפס .םירפס

 (06 6061 ןרעפס עשלמיה יד ןופ עינָאמרַאה רעד ןגעוו רוּביח ןייז ןייטַאל

 "נסיוו םעד טָאה עיפָאזָאליפ רעשיּכַארַא-שידיי רעד טימ ןוא ,5 חגזחוסח18)

 רעשידיי רעטסּוװַאּב רעד טנַאקַאּב טסינַאמוה ןשינעילַאטיא ןקיטשרוד

 רענעי רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז 5 ָאנידעמלעד והילא רעטנרעלעג

 "עג ןוא טצרַא רעשידיי רעקיזָאד רעד סָאװ ,עלָאר עבושח יד זיא הפוקּת

 ןופ ןזיירק עכעלטסירק יד ןיא טליּפשעג טָאה עידנַאק סיוא רעטנרעל

 סלַא טמשעג ָאנירעמלער טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא רָאנ ךָאנ .עילַאטיא

 -נייֵא םיא ןעמ טָאה רָאי 20 וצ ;!דומלּתה םי ןיא יקּב רעסיורג ןוא יוליע

 דלַאּב .הבישי-שאר ַא ןופ עלעטש יד ןעמענרַאפ וצ ַאודַאּפ ןייק ןדַאלעג

 טנַאקַאּב ןזיירק עטנרעלעג עכעלטסירק עקיטרָא יד ןיא ךיוא רע זיא רעּבָא

 םש ןייז .עיּפָאזָאליפ ןופ טיּבענ ןפיוא רענעק רעכעלטנירג סלַא ןרָאװעג

 רעודַאּפ רעד זַא ,סיורנ ױזַא ןעוועג זיא רעטנרעלעג רעשיפָאזָאליּפ םלַא

 ,(ענַאלפױא עטנעצ) 217 ,| ,"טנַאסענער רעד רוטלוק יד, ,טרָאהקרוּב 1

 פָא וליּפַא טנקייל רעדיינשנייטש .5--224 'ב ,"דמחנ רצוא, ןיא רעגייג .ַא עז 2

 ,ןוייװרעד וליּפַא ןליװ רעשרָאפ עקינייא ,1 ,אא| ,לּביּב .רּבעה) העידי עקיזָאד יד

 ןיפ רעסַאפרַאּפ םעד וצ תוכיש םוש ןייק טָאה "םוערּבעה ָאעל, רעשנַאקַאּב סוקיּפ ןַא

 ,"טפירשטַאנָאמע ןיא לקיטרַא סמיולפּפ ץניה :םעד ןגעק רעּבָא עז ,"ןגָאלַאידא יד

8, 344--50. - 

 ןיא ,גידענעװ וצ םרעהעג טלָאמעד טָאה סָאװ ,ַאידנַאק לוניא םעד ףיוא ןרָאּבעג 3

 1497 ןיא ןּברָאמשעג ,(1450 ןיא--הרעשה סקוד םיול) 10

 והילא טנָאמרעד ,ןולוק ףסוי ,טייצ רענעי ןופ םסידומלּת רעטסערג רעד 4

 ,הנומא לאל ובלו וידיו הנובתל חוכ ,המכחל ףרצמ} יםיחנש עקידנגלָאפ טימ ןָאגידעמלעד

 .(54 'םונ ,ת"וש) "ישפנ דידיו קיתו הפנ הרשע שלשּב הפונמ ,הפורצ ותרמא לכ



 -גרעבניצ ,י ר"ד 40

 ןוא ררֹוּב רעד ןייז לָאז רע םיא וצ טדנעוװענ ךיז טָאה טעטיסרעווינוא

 טלָאמעד טָאה סָאװ ,חוּכיװ ןשיפָאזָאליפ ןפרַאש םעד ןיא רעכַאמ-חרשּפ

 -וטס ןוא ןרָאסעּפָארּפ עקיטרָא יד םידדצ עכעלדנייפ ייווצ ףיוא טלייטעצ

 -ַאליפ ןופ ערדעטטק יד ןעמונרַאפ ָאנידעמלעד טָאה רָאי 28 וצ .1 ןטנעד

 ןגָארטרָאפ ןטלַאה רע טנעלפ ךיוא .טשטיסרעווינוא רעודַאּפ ןיא עיּפָאז

 ,טעטש עשינעילַאטיא ערעדנַא ןוא ַאישזדורעּפ ,קידענעוװ ,עיצנערָאלפ ןיא

 עשיפָאזַאליפ יד טימ רערעהוצ עכעלטסירק ענייז ןענָאקַאּב וצ ידכּב

 .לינומיימ ןוא ןדשר-ןּבא ,ןוטסירַא ןופ תוטיש

 ,ַאלודנַארימ יד וקיּפ טנַאקַאב םיא טימ ךיז טָאה טייצ רענעי וצ

 ןייז ןופ שטנּוװ ןפיוא .דניירפ עטנעָאנ ןרָאװעג ייז ןענייז דלַאַּב ןוא

 ףיֹוא שיערבעה ןופ טצעזענרעּביא ָאנידעמלעד טָאה רבח ןשינעילַאטיא

 ךיוא ןוא (םישוריּפ סדשר ןּבא בור סָאד) קרעוו עשיפָאזָאליפ עליפ ןייטַאל

 ךיז טסיילפ רע ּוװ ,קרעוו עקידנעטשּכלעז ייווצ ןײטַאק ףיוא טסַאפרַאפ

 יד ,עיפָאזָאליפ ןופ הנומא יד ּפָא ןלייט סָאװ ,ןצענערג יד ןלעטשוצטסעפ

 קרעוו שִיערּבעה טנַאקַאּב ןייז ןיא ָאגידעמלעד ךיוא טלדנַאהַאּב עמעט עּבלעז
 ןשידיי ןייז ןופ שטנּוװ םעד ףיוא טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,"תדה תניחּב

 ןטסעּבמַא טגָאז קרעוו עקיזָאד סָאד טָא .* יזנּכשא ןהֹּכ לואש דימלּת
 - ,רעטַאזירַאלוּפָאּפ רעלופטנַאלַאט ַא עקַאט זיא רעסַאפרַאפ ןייז זַא ,תודע

 ,רעקנעד רעלעניגירַא ןייק טינ רעּבָא ,ןסיוו ןשיּפָאזָאליפ ןטיירּב ןופ ןַאמ ַא

 ,עגַארפ עטלַא יר טלעטשעג יינ סָאד ףיוא טרעוו ''תדה תניחּב,, ןיא

 -לטימ רעשידיי רעד ןיא ןרָאװעג טריטַאּבעד לָאמ ליפ יױזַא ןיוש זיא סָאװ

 ןעמענרַאפ ךיז דיי רעקיטכרָאפסטָאג ַא געמ יצ :רוטַארעטיל רעכעלרעטלַא

 ?תוסרוקיּפַא וצ ןעמוק םעד ךרוד ןָאק רֶע זַא ,ששח ןָא עיפָאזָאליפ טימ

 וצ רעקיטכיר ידכּב קיטיינ תועידי עשיפָאזָאליפ ללכּב ןענייז יצ טנייה

 טרעפטנע ענַארפ רעטצעל רעד ףיוא ?הרוּת רעד ןיא ןטָאּבעג יד ןייטשיזאפ

 טנָאז ,תד רעשידיי רעד .ןיינ םענעדיישטנַא ץנַאג ַא טימ ָאגידעמלעד

 סםדוק טשרע זומ סָאװ ,םעטסיס שיפָאזָאליפ ןייק טינ זיא ,ָאגידעמלעד

 ,ּפַאק רעט:2 ,"המכחל ףרצמ, עז 1

 ,לאנּברּבא קחצי וצ ,ןהֹּכ לואש ,דימלּת סָאגידמלעד ןופ ווירּב ןשנַאקַאּב םעד עז 9

 ישנאמ ,תינויע חריקחב םלש םכחו ןובנ שיא ל"צז ונידמלד והילא ר"המכ, :!א !מע 'י ףר

 המש םסרופמה תוימוה שארב דמלמ איצנירולפו האודפב םיוגה תובישינ היה ימוקמ

 ."תורורה ארוקע וטרופנוק ךיא עז ."ץראה יליצאמ וידימלת וינב בורו .,,םהימכח לצא

 :ײטַאל סָאגידעמלעד ןגעװ תוכירַאּב רעמ 8--197 ",עגערטייּב} ,סעלרעּפ עז 8

 ,1-60 ,אאז .לֹּביּב ,רּבעַה ,רעדיינשנייטש עז ןטעּברַא עשינ

 ,1629 ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ ,1491 רַאונַאי ןיא םקידנערַאפ 4
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 טלעמַאּב ןוא טנרעל רע טרעיינ ,ןזייווַאּב עשינָאל ךרוד ןרעוו טעדנירנַאּב

 וצ ןריפ סָאװ ,ןטָאּבעג עכלעזַא ?לעוּפּב ןליפרעד ןוא תווצמ ןייז םייקמ

 סורדרַאפ סיורנ טימ רַאפרעד טדער ָאנידעמלעד ,ןּבעל שילַארָאמ ןייר ַא

 ןסיוו סָאד זיולּב ןיא רקיע רעד זַא ,ןהנעט סָאװ ,"םיפסלּפתמ , יד ןגעוו

 ,}ָא ט סָאד טינ ןוא קנ ַא ד ע ג רעד ,םישעמ יד טינ ןוא ןפיידנַאּב ןוא

 ןענייז סָאד , .+ תווצמח םויק וצ לוטיּב טימ רַאפרעד ךיז ןטלַאהרַאפ ןוא

 ןוא -- אנידעמלעד סעּכ טימ םיוא טפור --- הרוּתה יבירחמו םירפוּכ

 טינ ןָאק רעכלעוו ,ןופמה רעטושּפ רעד סָאװ ,םרוג סע ןענייז ייז עקַאט

 ,םימכח ידימלּת עתמא ןוא עטנרעלעג עטשרמולּכ ןשיווצ ןייז ןיחבמ
 ,2"ןסיוו זיא'ס ןכלעוו ןופ ךיז טרעטייוורעד

 םינרשּפ יד ןגעוו ךיוא אנידעמלעד טדער זנור םענענייא םעד טימ

 סָאװ ,ןצענערג עפרַאש יד ןקרעמַאּב טינ ןליוו סָאװ ,סרעכַאמ-םולש ןוא

 .ןשיווצ ןכַאמ םולש ידכּב ןוא ,עיפָאזָאליּפ רעד ןופ תד םעד ּפִא ןעמַאצ
 ,ןליוו ייז .הרוּת רעד ןופ טשּפ םעד טּפָא ץנַאג ייז ןעמירקרַאפ ,עדייּב ייז

 -ָאליפ ןוא םינרוּת ןשיווצ רעלטימרַאפ ןרעוו ,לוטיּכ טיִמ ָאנידעמלעד טגָאז

 ;ןפָאזָאליפ ןייק טינ ןוא םינרוּת ןייק טינ רעֹּבָא ןענייז אפונ ייז ,ןפָאז

 יד ןיא תורשּפ ערעייז ךרוד טּבילַאּב המכח יד ןכַאמ ייז זַא ,ןעניימ ייז

 5 זולּב יז ייז ןריטידערקסיד רעּפָא שיטקַאפ ,קלָאֿפ םנופ ןניוא

 -עג ןענייז תורבס עשיפָאזָאליפ ,ָאנידעמלעד רעטייוו טנָאז ,תמא

 יד םערָאװ ,תדה ידֹוסי יד ןייז וצ גישמ ןרעטכיילרעד ייז תעּכ ןשטנוװ

 םעד רתוס טינ רעּבָא זיא יז ,לכש םנופ רע כ ע ה עקַאט זיא השמ תרות

 ןציולג ןלָאז רימ זנוא ןופ טינ 553 טרעדָאפ הרוּת עכעלטעג יד ,, ,לבש

 רעד ןֹופ ןצעזענ יד טימ ךורּפשרעדיװ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,םעד ןיא

 ,רעמעשַאּב םעד ןופ ךיוא ךָאד טמַאטש לכש רעכעלשטנעמ רעד .קינָאל
 ןענעקרענָא רימ תעּב דניז ַא רַאפ ןרעוו טנכעררַאפ טינ רַאפרעד ןָאק סע
 רימ ןוא .2 "לכש ןטימ הריּתס ןיא טינ ךיז טניפעג סָאװ ,סָאד זיולּב

 סָאװ ,חרוּת רעזנוא יו ,"תדה תניחּב , לעּכ רעד ףיסומ זיא ,עקַאט ןעעז

 יז סָאװ ,טימרעד טינ ךיז טננונַאּב ,תמאה ךרד ןפיוא ןשטנעמ םעד טריפ

 ףסלפתהל םינׂשוחחו וניתמואב םיאצמנה םיערח םישנאה הלאוא 72 "תדח תניחּב, 1

 םה ,הנוכה קיפסתש ורמאיו ונב וניעלי םצקו ונתרות תוצמ תושעל וצַּפחי אל רשא

 ,"הרותה ינירחמו םירפוכה ללכּב

 7ַב ,ןטרָאד 2

 םיינרות אל םניאו םיינרות יתלבהחו םיינרותח ןיב םיעצמאכ ונשוא :.6 ,ןטרָאד 5

 ויה המה םדא ינב לצא המכחה ברקל הזב ובשח םהש ילוא כ"פעאו םיּפומוליּפ אלו
 452 ,ןטרָאד ךיוא עז ,"הירכועב

 ,14 ,ןטרָאד 4
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 ,ןּבעל ןיא ןייז גהונ ךיז ױזַא יו םיַללּכ ןוא ןצעזעג עשיטע זיולּב זנוא טיג
 םעד םורַא ןעמענ סָאװ ,ןתמא עפיט יד טימ ךיוא זנוא טנעקַאּב יז טרעיינ
 -ָאד יד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנירדניירַא .1 טלעוו רעד ןופ ללח ןצנַאג
 ,הלוגס ידיחי זיולּב דנַאטשמיא ןענייז הריקח ןופ ךרד ןפיוא ןתמא עקיז|
 יד ןצונוצסיוא קירעהעג יו סייוו לכש רעטלושעג שיפָאזָאליפ רעייז סָאװ
 טכיירטש ,רעּבָא .תורבס ןוא תויַאר עשיגַאל ןופ טּפַארק עקידנגייצרעּביא
 ידיחי עקידנעקנעד-שיפָאזָאליפ עקיזָאד יד וליִפַא ,,רעטנוא ָאנירעמלעד
 סָאװ ,ראפרעד רָאנ טינ ,הרוּת רעד ןופ םירקיע יד ןיא טסעפ ןּביולנ הלוגס
 פב"םדוק טרעיינ ,הריקח רעשיּפָאזַאליפ ךרוד ןזיוורעד טרעו תמא רעייז
 עקילייה יד ךרוד ןוא הרוסמ רעד ךרוד טקיטעטשַצּב ןענייז ייז לייוו
 ןיא -- ?תדה תניחּב , לעב רעד ףיסומ זיא -- טרּפ םעד ןיא, .םיאיבנ
 ןטושּפ םעד ןוא ןקידנעקנעד-שיפָאזָאליפ םעד ןשיװצ טינ קוליח ןייק
 םעד ןיא קוּפקיּפ םוש ַא ןָא יז ןּביולג ךיילג עדייּב .ןומה םעד ןופ ןימאמ
 ,2 "הרות רעד ןופ טרָאװ

 ןיא טינ ךיז ןעניפעג הרוּת רעד ןופ ןטָאּבעג יד ּוװ ,רעּבָא טרָאד
 טלאה ,ָאגידעמלעד רעטייוו םגָאז ,תורבס עשיפָאזָאליפ-ןייר טימ טּכסה
 הרות רעד ןופ טשּפ םעד ןשיווצ החרשּפ ַא ןכַאמ וצ קיטיינ רַאפ טינ ךיא
 זָאלרַאפ ךיא סָאװ ,טימרעד ךימ ןגונַאּב ךיא רָאנ ,עיפָאזָאלימ רעד ןוא
 -ולייה רעזנוא ןֹופ ןוא הרוסמ רעזנוא ןופ תמא םעד הוא ןצנַאגניא ךימ
 תמא סלַא ,רימ 5 (תמא תלבקבו האובנב יתנעשנ לבא) האובנ רעק
 - זיא ,הרוּת רעד ןופ רעדנּוװ יד ןיא ןּביױלג יוװ ייס ךָאד ןפרַאד ,עקיּביולג
 .םיא יוװ רעדייא ,קוסּפ םנופ טשּפ םעד ןיא יירט ןטלַאח ךיז רעכיילג ךָאד
 .4 םיפסלּפתמ ערעזנוא ןעוט סָאד יוװ ,זמר ךרדּכ ןשטייטסיוא

 תונעט סָאגידעמלעד עקיזָאד יד זַא ,ןעזוצנייא טכייל ץנַאג ןיא סע
 ."םיבר וב ושד רבכ, -- שִיערּבעה ןיא טגָאז ןעמ יװ ,יינ טינ ללּכ ןענייז
 ןוא ,םינרשּפ יד ןֹוא םיפסלּפתמ יר ףיוא ןָא טלַאפ ָאגידעמלעד ּווװ טרָאד
 רעד ןופ תד םעד ּפִא טלייט סָאװ ,הציחמ יד רעטנוא טכיירטש רע וו
 ַא ןיא טפָא ץנַאג ךָאנ וצרעד ןוא) רעּביא זיולּב רע טרזח---,עיפָאזָאליפ
 ,שקשרק יאדסח ,יּפסּכ ןּבא ןֹופ תונעט יד (ןפוא ןקידנגייצרעּביא רעקינייוו

 ,65 ,ןטרָאד 1

 דצמ לבא דבל ןיעה דצמ אֹל הלאה םישרשה תַמַאְו םכחה שיאה מ"מוא 5
 רבדח ונימאי סהינשש ל'ר ,תדה ןינעמ ינומחהו םכחה ףתושי הובו ,םב הרותה תמכפה
 "הול ףרצי אל עדוי יתלבהו הרותה הרוגש המל ןויעה ףרצי םכחה םלוא ,הרותה דצמ
 (56 ,ןטרָאד)

 .18 ,ןטרָאד 5

 ,49 ,ןטרָאד 4
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 "תדה תניחּב , לעב רעד סָאװ ,ןעקנַאדעג יד ;ערעדנַא ןוא בוט-םש ןּב ףסוי

 ןיוש ןענייז ,(86 ,ןטרָאד) הדנא רעשידומלּת רעד וצ ענונּב סױרַא טגָאז

 . 'שפוה ילומנת, סענַארעװ סיוא ללח ןיא טלקיװטנַא ךעלטנירג

 ןוא עלעניגירא סױרַא ָאנידעמלעד טגָאז ענַארפ ןייא עגונּב זיולּב
 רעד ןופ טייטַאּב םעד ןגעוו זיא סָאד -- ןעקנַאדעג עקידנעטשּבלעז ץנַאג

 תוריּתס עליפ ףיוא ןָא טזייו רע .הלּבק ןופ הרוּת יד ,''רּתסנה תמכח}

 רע טכיירטש ,סָאד ןוא םילּבוקמ יד ייּב ןעננוניימ עטצעזעגנגעקטנא ןוא

 טינ ךיז טציטש ערעל עקיזָאד יד זַא ,זייווַאּב רעטסעּב רעד זיא ,רעטנוא

 ךיוא טָאה רע .2 רוד וצ רוד ןופ רעּביא טייג סָאװ ,הלּבק רעתמא ףיוא

 זַא ,קנַאדענ ןשיסרוקיּפַא םעד ןגָאזסױרַא טמיטשַאּב ןוא רָאלק טומ םעד

 טוייוו היאר סלַא ןוא ,ןּבירשעג "רהוז, םעד טָאה יאחוי ןּב ןועמש טינ

 טבעלעג ןּבָאה סָאװ ,םימכח עליפ טריטיצ ןרעוו ''רהוז,, םניא זַא ,ןָא רע
 3 יאחוי ןּב ןועמש יאנּת םעד ןופ רעטעּפש דנטיידַאּב

 ---ָאנידעמלעד ףיסומ ייּברעד זיא---קפס םוש ןייק רימ ייּב זיא סע,

 םעד חוּכמ ןלעוו סָאװ ,ענױזַא ןעניפעג ךיז ןלעוו קלָאפ רעזנוא ןשיווצ זַא

 ןוא רפוּכ ַא רַאפ ןרעלקרע ךימ ןלעװ ןוא רעדליפעג סיורג ַא ןכַאמ

 -רעּביא טפעפ רעּבָא ןיִּב ךיא .טרָאװ סטָאנ ןיא טנקייל סָאװ ,סרוקיּפַא

 4 "תמא ןופ טייוו ץנַאג ןענייז ןוא תועט ַא ןּבָאה ייז אקווד זַא ,טגייצ

 ,עליפ ןענופעג ךיז ןּבָאה ?קלָאפ רעזנוא ןשיווצ , רָאנ טינ רעּבָא

 ןגעק ףמַאק סָאנידעמלעד טימ ןדירפוצ טינ קרַאטש ןעוועג ןענייז סָאװ

 ןוא דימלת סָאגידעמלעד ךיוא ןלעפענ טינ קרַאטש ןיא סָאד .הלּבק
 רערעראפ רעפסייה א ןעוועג ךָאד זיא רענעי .ַאלודנַארימ ףַארג --- דניירפ

 -ַאֹב ןענייז טרָאד זַא ,טגייצרעביא טסעפ קידנעייז ,קיטסימ רעשידיי ןופ

 ןיא שטנּוװ רעקידנענערּב ןייז .תודוס עפיט ןופ תורצוא עצנַאג ןטלַאה

 עג ליפ טָאה ָאנידעמלעד .264--258 '1 ,יײװצ דנַאּב ,עמכישעג רעזנוא עז 1

 ׁשֹּבג .א ןעכעלטסירק ײּב ךיוא םרעינ ,רעלעטשטפירש עשידײ יב רָאנ םינ ןעמונ

 תותואב ןזיװרעד (46--28 ,1883 ן562--555 ,1882 ,טפירׂשטַאנָאמ) לקיטרַא יז ןיא טָאה

 גוצסיוא רעטושּפ ַא זיא "תדה תניחּכ; םעד ןופ לייט רעקידנמײדַאּב ַא זַא ,םיתפומבו

 םעד גנוצעורעּביא רעשיערּבעה ןיא טגָארט סָאװ ,'//20101 10402/,, קרעװ םדשר ןּבא ןופ

 ,"תוקבדהו המכחהו הרותה ןיבש המב רמאנה לדבה רפס, ןעמָאנ

 .א "מע ,45 ,ןטרָאד 2

 ןב ש"ר ירבד המהש הלבקב םיסחייתמה הלא ורמאי רׁשֲאַע ;42-42 ,ןטרָאד 8
 ולש ןושאר :םיבר םינַפמ חארי הזו ,תמא וניא -- רחוה רפס ארקנה רפסב יאחוי
 ירפמסמ וׁשע רשאכ דומלתב הדגא תהזיא וא אתיירב וזיא ונממ ןיריכזמ ויה ש"ר ורבח

 רשא המהה םישנאה תומשש וע ונעשיו .אצמי אל חזו םיידומלת םירוּבח ראשמו
 ,69--68 ,ןסרָאד ךיוא עז ,"תובר םיגש י"בשר רחא ויה אוהה רפסב ורכווח

 470 ,ןטרָאד ?
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 -יא רעֹּבֶא ךיז טָאה רע ;תורצוא עקיזָאד יד ןיא ןעננירדוצניירַא ןעוועג

 -כעוו ןוא רעריפנעוו רעד ןייז ייּברעד ןָאק ָאגידעמלעד טינ זַא ,טנייצרעּב

 -נַאֿפ םעד ןופ ןרעיוט ענעגרָאּברַאפ יד ןענעפע םיא רַאפ לָאז סָאװ ,רעט

 -עג םעד ןעניפעג וצ ןעגנולעגנ זיא םיא ןוא ,?כיה ןראברעדנּוװ שיטסַאט

 לּבוקמ-לעּב ןקידתובהלתה םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא רעריפנעוו ןטשטנווו

 .1ונַאמעלַא ןנחוי

 רע .טייקכעלנעזרעּפ עקיטרַאנניא ץנַאנ א ןיא ונַאמעלַא ןנחוי

 ענעּבירטרַאפ ךיירקנַארפ סיוא יד ןופ -- ?"תפרצ ילונ , יד ןופ טמַאטש

 -עג ןוא דנַאלשטייד ןיא ,טנייש סע יו ,ךיז רע טָאה ןניוצעגפיוא .? ןדיי

 ןיא טכַארּברַאֿפ טייצ ערעגנעל ַא טָאה רע .ןּבעל דנו-ענ ַא ךָאנרעד טריפ

 ןרָאפענרעכיא רע ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןופ .ייקרעט רעשיעּפָאריײא רעד

 ןבדנ ןטנַאקַאּב םייּב טּבעלעג טייצ קיטש א טָאה רע ּוװ ,עילַאטיא ןייק

 ןעוועג זיא לאנּברּבַא קחצי ןכלעוו טימ ,ַאזיּפ סיוא ?איחי טַאנעצעמ ןוא

 -ַאֹּב ונַאמעלַא ךיז טָאה טייצ רעד וצ 5 רעקראפדווירּב ןכעלדניירפ ןיא

 ןקיטלַאװג ַא טכַאמענ טָאה רע ןכלעוו ףיוא ,ַאלודנַארימ עד וקיּפ טימ טנַאק

 -ַארַא-שיכירנ ןופ רענעק רעטונ ַא ,ןסיוו ןקיטיײזלַא ןופ ןַאמ א ,קורדנייַא

 -םימ רעקידתובהלתה א ייּברעד ןעוועג ונַאמעלַא זיא ,עיפָאזָאליפ רעשיּב

 סלַא ,ץערנ טָאה עקַאט ראפרעד .הלּבק ןופ רעגנעהנָא רעסייה ןוא רעקיט

 "על ןענייז קרעוֶי סונַאמעלַא זַא ,טנקסּפעג ,הלּבק ןופ אנוש רענעסיברַאפ

 רעמ רעד ;(ןטפירש עלופסנָאיזופנָאק ,עזָאלטסייג) קיטשינ ןוא ךעלרעכ

 טלַאה ,ונַאמעלַא ןגעוו טדער רע תעּב ,רעּבָא רעדיינשנייטש רעוויטקעיּבָא

 קיטסימ רוצ גנולעטש עכילמיטנענייא ענייז , זַא ,ןזייווּוצנָא קיטיינ רַאפ

 -רעּפ ענייז ,טייהנעזעלעּב עניימעננוא ענייז ,עיפָאזָאליפ עשיּבַארַא דנוא

 רעד גנוניישרע ןעטנַאסערעטניא רענייא וצ םיא ןכַאמ גנולעטש עכילנעז
 סיורג טימ ץלַא ךָאנ ונַאמעלַא טָאה נלמפומ ןקז סלַא ןיוש 4 "סנַאסענער

 רעסיורג א רַאפ רּתסנה תמכח ןנעוװ ןנָארטרָאפ ענייז טנעיילעג תובהלתה

 ןעוועג זיא ייז ןשיווצ עטסטרעטסיינַאּכ יד ןופ רענייא ןוא ,רערעהוצ לָאצ

 .ַאלודנַארימ עד וקיּפ

 ןיא סוליסַאד יּבר סטדַאטשנַאמדיװ ןוא ונַאמעלַא זיא הרעשה סעלרעּפ םיול }1

 .ןָאזרעּפ עּבלעז יד ןוא

 ,1527 ןיא גלּפומ ןקז סלַא ןּברָאטשעג ןוא 1435 ןיא ןרָאּבעג זיא ונַאמעלַא 3

 ירַאפ זיא ַאיּפ םיוא לאיחי וצ ןלאנּברּבַא ןופ ווירּב רעשנַאסערעטניא ןַא 9

 ,00-65 ,| ,'דמהנ רצוא; ןיא טכעלטנפע

 ,132--120 ,אאו ,.לּביּב ,רּבעה ;5 ,{} ,'ןילרעּב וצ ,לּביּב ןוא ןעמפירשדנַאה ,רבעה, 1
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 -ונַאמ ןיא ןבילּבעג זיא 1 'המלש קשח,, קרעװטּפיוה סונַאמעלַא

 ןרעטנוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ זיא לייט רעטשרע רעד זיולּב ,טפירקפ

 טנַאקַאּב ונַאמעלַא ןכלעוו ןיא ,קרעוו עקיזָאד סָאד ? "קשחה רעש , ןעמָאנ

 שוריּפ סלַא ןּבירשעג זיא ,גנויושנָא-טלעוװ רעשיפָאזָאליפ-שיטסימ ןייז טימ

 .ךלמה חמלש זַא ,טגייצרעּביא טסעפ זיא ונַאמעלַא ."םירישה ריש ,, וצ

 תומוא עלַא ייַּב טריטסיסקע ןעוו טָאה סָאװ ,רעקנעד רעטסערג רעד זיא

 ,ןוטסירַא טימ ןענוטלּפַא רַאפ רָאנ טינ רעכעה םיא טלעטש רע ,םלועה

 -רַאפ ,ךלמה המלש .5 ונּבר השמ ןופ וליּפַא םיטרּפ עסיוועג ןיא טרעייג
 ןופ טייקפיט יד סָאװ ,המכח ערַאּברעדנּוװ יד טציזַאּב ,ונַאמעלַא טרעכיז

 -רַאפ ןוא הנרדמ ןייז טיול גישמ רעדנוזַאּב רעדעי זיא רעטרעוו ענייז

 ןיא ךלמחה המלש טכיירגרעד המכח ןופ הגרדמ עטסכעה יד ןוא .דנאטש
 | ."םירישה ריש , ןייז

 .טרּפ ןטנאסערעטניא ןדנגלָאפ ןכיירטשוצרעטנוא יאדּכ זיא ָאד |

 ןעניפעג ,קרעו ןייז ןיא סױרַא טגָאז ונַאמעלַא סָאװ ,ןעקנַאדעג ליפ רעייז
 ןיא קרעוװ סונַאמעלַא לייוו ןוא ;"ןגָאלַאיד , סלאנּברּבא ןיא ךיוא רימ

 ןעמוק ןעמ זומ ,ןצפופ רָאי ַא טימ "ןגָאלַאיד , יד רַאפ רעירפ ןּבירשעג
 הדוהי ףיוא העּפשה עסיוועג ַא טאהעג טָאה ונַאמעלַא זַא ,סולשַאּב םוצ

 ,לאנּברּבַא

 -נירַא רעטשרע רעד טָאה ךלמה המלש זַא ,טרעכיזרַאפ ונַאמעלַא

 זיא סָאװ ,תוהמ ןכעלטעג םעד ןופ דוס ןשיטסימ םעד ןיא ןעגנורדעג

 יד טינ ןעמענמורַא טינ םיא ןענָאק סע ןוא ףוס ןוא ץענערנ רעסיוא

 ןרעטש ןסַאילימ יד ןופ ןטייוו עכעלדנעמוא יד טינ ןּבלעװעג עשלמיח
 גנע ,רעטמיטשַאּב א טרעוו ךָאד ןוא ,לָארעּביא זיא טָאנ .ןטענַאלּפ ןוא

 -תיּב רעטיוּבענפיוא ךלמה המלש ןופ רעד -- טקנוּפ רעטצענערנַאּב

 סטָאג ּוװ ,טרָא רעטלייוורעדסיוא רעד ,החריחּבה תיּב רעד --- שדקמה

 קיצפופ ןעװעג םלֲא ןיא רע ןעװ ןּבירשעג ונַאמעלַא טָּנִה קרעװ עקיזָאד סָצד 1
 ץיטָאג םמולש ,ג :עז קרעװ טייווצ ַא םונַאמעלַא ןנעו ,(28 ,ש ,",לּביּב,,רֹּבעהַ עז) רָאי
 ,217--213 ,ש "רפס תירקא ןיא

 ,רעּבעגסױרַא םעד ןופ תורעה ךס ַא םימ 1690 ןיא ָאנרָאװיל ןיא טקורדעג 2

 .1862 ןיא טרַאטשרעּבלַאה ןיא טקורדענרעּביא ,ךורּב םייח השמ בקעי

 םזייװ רע תעּב ,"ח"ערממ ח"ע המלש ךלמה םכח היה הזבע 214 ,"קשהה רעש, 8
 ץנַאג ונַאמעלַא ךיז טפוררַאפ ,תומכח עלָא ןיא יִקֹּב ןעװעג זיא ךלטה המלש זַא ,ןָא
 עכלעװ ,קרעװ ַא סרענַאיש םעד ינָאלָאּפַא ףיוא יײז ןשיװצ ,םירוקמ עדמערפ ףיוא םּפָא
 ןופ טָאה ,ונַאמעלַא ןָא טזייװ ,קרעװ עקיזָגד סָאד ,"תלכשומ תכאלמ} ןָא טור רע
 ןתנ ןּב ח.לש ה"י |ט14 םנופ רעסַאפרַאֿפַא שיערּבעה ףיױא םצעזרעביא ןשינײטַאל

 | ,יריינרוא
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 טינ יוניש ןייק לָאמ ןייק טמוק טָאג ןיא .ןעור טוט ץנַאלנ ןוא דובּכ

 ,('ה 'א ,םיכלמ) ןָא טזייוו ךלמה חמלש יװ ,טָאג טמענרַאפ ךָאד ןוא ,רָאפ
 ןוא טעּבעג סעדעי ןכיירגרעד דובּכה אסּכ ןייז וצ ,"הנחת לכו הלפת לכ,
 ,1טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא סיוא יירשעגפליה סעדעי

 ,טלעוו רעד ןופ דוסי ןרַאפ עּביל יד טכַארטַאּב לאנּברּבַא הדוהי תעּב

 ןשימרוטש םעד --- "קשח, םעד רוסי-טנורג סלַא ונַאמעלַא טרעלקרע
 ןופ געוו ןפיוא ,ונַאמעלַא טרעכיזרַאפ ,ןענעקרעד טָאנ םעד ןיא .גנַאלרַאפ

 ןילּב (ינויעה ?כשה) לכש רעטלַאק רעד טליּפש ,םימש-תַארי ןתמא

 רעּבָא .טכיל ןייז זיא ןעמוװשעצ ןוא סָאלּב .עלָאר עקינעטרעטנוא ַא

 סָאד זיא ןֹוז רעקיטכיל רעד ןופ ןלַארטש יד יו לעה קידנדנעלּב

 תוטשּפתה ןֹופ הנרדמ יד ןֹוא עיצַיוטניא עשיטסימ יד ,תובהלתה עשיאיכנ

 ןטלַאק ןופ ףליה רעד טימ טינ טכיירגרעד שטנעמ רעד סָאװ ,תוימשגה

 ןשימרוטש ןופ ןערּב םעד טימ רָאנ ,תורבס עשינָאל ןוא תעדה לוקיש

 םוצ זיּב טכיירגרעד סָאװ ,זַאטסקע ןקידלּפַאצ ןופ תוקיתמ טימ ,גנַאלרַאפ

 םנופ דוס רעד טײטשַאּב עקַאט םעד ןיא טָא וא ?ןועניש ןכעלטעגנ

 ,2"חורה שיא ,איבנה ליוא,, רעטרעוו (7 'ט ,עשוה) סאיבנ

 -עלרעביא ענערָאּבעג גנוקיצטנַא רעקידתובהלתה ןיא ,עמיטניא יד

 ךיילגרַאפ ןיא טינ ןענייז ,ונַאמעלַא טרעכיזרַאפ ,המשנ רעד ןופ ןעגנוּב

 עכעלנייועג ערעזנוא טימ ףיוא ןעמענ רימ סָאװ ,ץָלא ןופ רעקרַאטש

 טכיירגרעד טרעו סָאװ ,ננוקעלּפטנַא ןופ טנעמָאמ םעד ןיא .* םישוח

 רעדנַא ץנַאג ַא ןיא טלעוו יד רימ ןעעזרעד ,זַאטסקע ןקידתובהלתה ךרוד

 ,לבש ןטלַאק ןרעטכינ רעזנוא טימ יז ןטכַארטַאּב רימ ןעוו יו טלַאטשענ

 .-ָאמרַאה ןימ אזא ןניוא ענעטכיולרעד ערעזנוא רַאפ ךיז טקעלּפטנַא סע

 טעז ?כש ןטושּפ םעד טיול סָאװ ,טייקיסעמצעזענ ןוא טייקצנַאנ עשינ

 .(1690ו 25 ,"קשחה רעש, 1

 ירעפ, סנומלּפא םימ ןעװעג טנַאקַאּב ונַאמעלַא זיא יצ ,ןגָאז וצ רעװש זיא םע 2

 רעד םרעלקרע ןועגיש ןכעלמעג תונרדמ ריפ יד ןופ עמסכעה םסלַא םרעװ םע ּוװ ,"ָאר

 יענ טנַאְקַאּב ונַאמעלא ןיא יצ ,טלעטשעגטסעפ םינ זיא ךיוא ,זַאטסקע רעשיאיבנ.זעיגילער

 ןיא רעּביא טפָא ױזַא ךיז טרזח סָאװ ,'טײקנעקנורטַאּב רעכעלמעג} ןופ ףירנַאּב ןטימ ןעװ

 ,היררנסכלא םיוא וליפ רעקינָאטַאלּפָאענ ןשידײ םנוּפ קרעװ יד

 איפוסוליפהש רמאו ,יהלא ןועגש אוה קשחהש רמאוע :!א 'מע 33 ,"קשחח רעש, 8

 ןועגשהו קשחה ףמשב הפֹוטִׁש םדאה שפנ תויחב םא יכ גשוי אל יתימאה תומלשהו
 ."חורה שיא עגושמ איבנה ליוא ורמאב יהלאה

 השגרה םיׂשוחה תועצמא ילב שפנה שינרת רשא שנרהה, :'ב !מע 46 ,ןטרָאד 4
 תינחור התיה םתשגרה יכ ,,,תואיצמב םישגרתמה םירבדחמ דואמ הקזח תינחור תימינּפ

 ."תירמחה השגרההמ רתוי רואמ דואמ חוכח תקזח
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 "'ןועגיש , ןופ ןטונימ יד טָא ןיא אקווד ןוא .חנושמ ןוא דליוו סיוא רָאג סע

 ןליוהרַאפ טּביילּב סָאװ ,ןרעוו ןוא ןייז ןופ תוהמ ןתמא םעד רימ ןפיירגַאּב

 -רָאפ ןכעלטפַאשנסיװ ןוא לכש ןקידנעקנעד שינָאל ןרַאפ ןגרָאּברַאפ ןוא

 טלעו ענעפירנַאּב רשיה ?כש ןטימ ,עשיטסילַאנָאיצַאר יד .קנַאדעג-רעש

 רעכעלקריוו קיצנייא ,רערעדנַא רעד ןופ גנולניּפשּפָא עכַאװש ַא זיולּב זיא
 -רעד רעגנולצולּפ ןופ קילּבנגױא םעד ןיא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ ,טלעוו

 .ןועגיש ןכעלטעג ןופ הניחּב יד טכיירגרעד שטנעמ רער תעּב ,גנוטכיול

 ךשפנ ?כב ,ךבבל לכב ךיהלא 'ד תא תבהאו :ןּבירשעג טייטש סע

 םעד טריפ סָאװ ,געוו רעקיצנייא רעד עקַאט זיא סָאד טָא --- ךדאמ ?כבו

 ןענָאק עּביל רעקיזָאד רעד ךרוד רָאנ םערָאװ ,קילנ ןתמא םוצ ןשטנעמ

 .1 ןועגיש ןכעלטעג םוצ ,זאטסקע ןכעלטפַאשנדייל םוצ ןעמּוק רימ

 קוליח םעד רימ ןעעז ,ונַאמעלַא טנָאז ,עקַאט םעד ןיא טָא ןוא

 רפס ןיא .המלש ןוז ןייז ןוא ,ךלמה דוד ,?ארשי תורימז םיענ ןשיווצ

 ןיא ןייר ןוא ןייש שילרעטסיוא ;טָאג וצ עּביל יד ןעגנוזַאּב טרעוו םיליהּת

 לָאז שטנעמ רעד -- ליצ ןטסכעה םוצ טריפ יז טינ רָאנ ,עּביל עקיזָאד יד
 ןעגנַאנעג ךלמה המלש ךיוא זיא הלחתה רעד ןיא .טָאנ טימ ןטפעהַאּב ךיז
 ךלַאּב רעּבָא טָאה רע .רעטָאפ ןייז ןזיוועג םיא טָאה'ס סָאװ ,געוו םעד ןיא

 סָאװ ,לּפַאטש עטשרע יד ,עפוטשרָאפ יד זולּב זיא סָאד זַא ,ןעזעגנייַא

 רעד וצ -- טייקנייש רעשיטסימ ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד וצ טריפ

 ןקיזָאד םעד טָא ןוא .ןועגיש ןכעלטעג ןופ גנוקעלּפטנַא רעקידתובהלתה
 ,2 "םירישה ריש , ןייז ןיא טסעלּפטנַא ןנוא רע טָאה דוס ןפיט

 וד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,ץלַא זיא םענַאבטלעװ סונַאמעלַא טיול

 גנונעװַאּב עקיטסַאה יד ןוא םילנלג יד ןופ ףיולעג סָאד :םינוילעה תומלוע

 ןקידתובהלתה םעד ןופ גנוקעלּפטנַא ַא זיולּב זיא ץלַא -- ןטענַאלּפ יד ןופ

 5 טיײהטָאנ רעד טיס ,תומילש ןופ רוקמ ןטימ ןסיגפיונוצ ךיז גנַארד

 -כעה רעד ןופ טרעטייוורעד רעמ סָאװ ,הציחמ יד זיא'ס רעסערג סָאװ
 ,תוימשג רעמ ץלַא -- טײהטָאג רעד ןופ --- תומילש ןֹופ הגרדמ רעטס

 עטסקירעדינ יד ןיא וליפַא רעֹּבֶא ,ןעמרָאפ יד ןענייז רעטּבערגרַאפ ץלַא

 גנַארד ןשימרוטש טיס לופ זיא רמוח רעטסמשוגמ רעד ךיוא ,תונרדמ

 האיבמה הבהאח איה וז יכ החלצהה תילכת לא אובל םדאה יגבל רשפא הבא 1
 ."רכזנח והלאה ןועגשהו קשחה לא

 הב ןיא רשא המימתה הבהאה תאז המלשל היחש םאוע ;34--33 ,ןטרָאד 2
 דרפנב קבדהל הנוילעה הלעמה לא הלע אל הרי לע הנה ,ןוָאו לוע הילע הלע אֹלו םומ
 הפיטשהו יהלאה ןועגשהו קשחח ידי לע םא יכ אוהה קוכדח לא עיגהל ןכתי אל יכ

 ,"םירישה ריש ורישב ונֹל הלג רׂשא ולכ רוסה אוהו ,,,תרכזנה

 יב 'םע ,38 ,ןפרָאד 8
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 1 ןכייה עשלמיה עטייוו יד ןיא זיּב לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ ךיז ןּביוהרעד
 ?גנַארד רעשימרוטש רעקיזָאד רעד טמַאטש ןענַאװ ןופ ןסיוו וטסליוו ןוא
 -רעד סָאװ ,טפַארק רערַאּברעדנּוװ רעקיזָאד רעד ןופ רוקמ רעד זיא ּוװ
 טעג יד ןפירט טזָאל ןוא עקירעדינ-ךעלניילק סָאד טרעטסיינַאּב ןוא טּביוה
 סָאװ ,ץלא ףיוא ןרעפס עשלמיה יד ןופ טייקנייש ענעּביוהרעד עכעל
 רעד ,"קשח , רעד זיא סָאד ?ןלָאט עשידרע יד ןיא טצָארּפש ןֹוא טּבעל
 זַאטסקע רעקידתובהלתה רעד ,גנַאלרַאפ רעכעלטפַאשנדייל-שימרוטש
 ,(89 ,ןטרָאד)

 סָאװ ,טפַארק עקידנגעוװַאּב יד זיא סָאד טָא---גנַאלרַאפ רעשימרוטש רעד
 תגררמ רעטסכעה רעד וצ ןוא עינָאמרַאה רעטסנעש רעד ןצ ץלַא טגנערּב
 סָאד ןה ,טריטסיסקע סָאװ ,ץלַא טלופרעּביא זיא םיא טימ ? תומילש ןֹופ
 ןיא םערָאװ ,עלעירעטַאמ ןוא עשידרע קָאד ךיוא ױזַא עשלמיה ןּביוהרעד
 ןרעכעה םוצ טּבערטש ןוא טקנעּב עקירעדינ סָאד יו ,סָאמ רעּבלעז רעד

 -שידרע םוצ ענעביוהרעד סָאד ךיוא טּבערטש ױזַא ,,ןרעמוקלופ ןוא
 טימ עקירעדינ סָאד ןענײשַאּב גנַאלרַאפ םנופ ןעגנורדעגכרוד ,ןקירעדיני
 8 תומילש ןייז ןופ סיירג יד ןקעלּפטנַא םעד ןיא ןוא טכיל ןייז

 רעטסכעה ןייז ֹוצ ןוא טָאנ וצ ןבערטש רימ יו ,סָאמ רעּבלעז רעד ןיא,

 ידכּב זנוא וצ ןבערטש עכעלטעג סָאד סיורג ךיוא זיא ױזַא --- תֹומילש
 | ,4+תומילש ןייז טימ ןעקנעשַאּב וצ זנוא

 ןוא ןעמענוצפיוא קשח רעד ,ןעגנַאלרַאפ עשימרוטש ייווצ יד טָא

 עיּפשמ שטנווו רעקידנענערּב רעד ןוא ,טייז ןייא ןופ ןרעוו וצ ןעקנאשַאּב
 ףיוא ןלייזטנורג ייווצ יד סע ןענייז ייז --- רעמייווצ רעד ןופ ןייז וצ
 רעכעלדנעמוא רעד --- ייבעג עכעלטענ עצנַאנ סָאד ךיז טציטש סע עכלעוו

 | .5 לַאטלעװ

 טָא -- זַאטסקע רעקידתובהלתה רעד ,גנַאלרַאפ רעשימרוטש רעד
 ןופ ?לח ןצנַאנ םעד ךרוד-טגנירד סָאװ ,םעטָא רעכעלטעג רעד זיא סָאד

 -ַאזוצ טדניּב ,ןרעדנַא םֹוצ זיּב קע ןייא ןופ ץלַא טקינייארַאפ ,טלעוו רעד

 הלעמ דע הגרדמ רחא הגרדמו םעמ טעמ תולעל רמחה הזל ןתנ הרובנו חכע 1

 ."םיקחשל דע ותלעמו ואיש םימשל

 איצומח אוחו לכה תא הנעי קשהה יִכ אצמת אלה, :'ב 'מע ,28 ,ןטרָאד 5

 ,"ותומלשו ותילכתלו ורושאל רבד לכ איבמהו

 ןכ ובומ וילע עיפשיש ןוילעב קשוח ןותחתהש ומכ יכַת 1'א8 'מע ,39 ,ןטרָאד 5

 קושחי ןוילעהו וב המדתיש לא ןוילעב לפשה קשח ..ןותחתה לע עיפשהל קשוח ןוילעה

 ,"ותומלש וב האריו ןילע עיפשיש לא לפשה

 .'ב מע ,24 ,ןטרָאד 4

 ,('ב 'מע ,39 ,ןטרָאד) "םהילע וכנ 'ד תיב תיבה רשא םידומעה ינש םה; 5
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 ןעלּבַארג סָאװ. יד טגניווצ ןוא ,היּתחּת לואש םעד טימ טיײהטָאג יד ןעמ

 עשלמיה יד ןיא ןבערטש וצ ןטנורגּפָא-םונהיג עטסקירעדינ יד ןיא

 .1 תולכיה

 לַאטלעװ ןכעלדנעמוא ןצנַאג םעד ןיא ?טניּפ רעלַארטנעצ רעד ןוא

 ונַאמעלַא רעּבָא טרעלקרעד קנַאדעג-טנורג ןקיזָאד םעד .שטנעמ רעד ןיא

 רָאנ ,שיגָאלביסּפיזעיגילער טינ ךיוא ןוא ןפוא ןשיפָאזָאליפ-ןייר ףיוא טינ

 טסיזמוא טינ .ןוקירטונ ינימה לּכ ןוא תויתוא יפוריצ ןופ ףליה רעד טימ

 ,* ַאליטַאקיג ףסוי ןוא ?היפלוּבַא םהרבַא ףיוא טפָא ץנַאג ךיז רע טפוררַאמ

 ןוא המכח ןופ ןגעו ןּביז ןגעוו ונַאמעלַא ךיוא טדער ױזַא היפלוּבַא יו

 סָאװ ,"תולּכשומ,, יד ,"הנקנה לכש , רעד .תומילש ןופ תונרדמ ןּביז ןגעוו

 / טשרע ןיא סָאד -- הריקח רעשיפאזָאליּפ ךרוד טּברעוװרעד שטנעמ רעד

 -- הגרדמ ערעכעה דנטיידַאּב ַא ;תומילש ןופ הנרדמ עטייווצ יד זיולּב

 ,ליפעג עטסקינייוועניא סָאד ,ףירגַאּב סונַאמעלַא טיופ ,זיא -- עטרעפ יד

 רעקיצרַאה רעד ןופ טרָאװ ןטרעטסײנַאּב םניא ךיז טקעלּפטנַא סָאװ

 טכיירגרעד טשרע טרעוו יד ,הנרדמ עטפניפ יד ,ערעטייוו יד ןוא .!הליפּת

 ןוא "הריצי רפס , רעד זנוא טרעלקרעד סע יו, ,תויתוא יפוריצ ךרוד

 ,תויתוא יד .''שארּב היפלוּבַא םהדבַא טימ הלבקיילעּב ערעטעּפש עליפ

 עקידעּבעל רָאנ ,סנכייצ עטיוט ןייק טינ ןענייז ,ונַאמעלַא טרעביזרַאפ

 .טפַארק עקידתודוס עקיטלַאװנ ַא ןגרָאּברַאפ זיא סע עכלעוו ןיא ,ןלָאּבמיס

 ןיא ןעגנירדניירַא ןעמ ןָאק תומש עכעלטעג יד ןופ תויתוא יפוריצ ךרוד

 "םיא טינ זיא ףָאזָאליפ םוש ןייק סָאװ ,הרוּת רעד ןופ תודוס עקילייה יד

 ןקילייה ןייז ןופ תויתוא יד ןייז ףרצמ ךרוד ;ןייז וצ גישמ ייז דנַאטש

 -- ךָאד ןוא .?ןפַאשַאּב טלעוו יד ומצעּבו ודובכּב טָאג ךָאד טָאה ןעמאנ

 "עה ַא ךָאנ ןַארַאּפ זיא ,תודוס עקיזָאד יד ןענייז סע ףיט ןוא סיורג יו

 "רעקרַאפ ןרעוו רעטרעוו יד ןוא תויתוא יד ןעוו :תומילש ןֹופ הגרדמ ערעכ

 ,יטַאנַאקיר ןיוש .תווצמ ןופ שובל םניא ןייַא ךיז ןליה ,םישעמ ןיא טרעּפ

 טימ זיא שטנעמ רעד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ,רעטנוא ונַאמעלַא טביירטש

 רעשלמיהח רעד ןופ ''עפש,, יד זַא ,םרוג םיבוט םישעמ ןוא תווצמ ענייז

 ךרוד .טלעוװ רעשידרע רעד רעּביא ןטיײרּפשרַאפ ןָאט ךיז לָאז "הבּכרמ ,

 יי ראטע

 קשחה ,,הילאו ונממ יהלאח הויה ךלוה בוס בבוס, :א !מע ,9 ,ןטרָאד 1

 .'ד תיב תולעהל הטמ לואשנ 'ד ףרצי רשא הפצמחו לגלנהו לאתיב בנס

 ,ב 'מםע ,35 ,ןטרָאד 2

 ,ב 'מע ,37 ,ןטרָאד 3

 .ב 'מע ,4 ,ןטרָאד 4

 0 .ב 'םע ,36 ,ןטרָאד 5



 גרעכניצ ,י ר'ד 50

 ןטימ "ימשגה םלֹוע , םעד שטנעמ רעד טדניּברַאפ הרֹוּת רעד ןּופ תווצמ יד
 טימ ןעוט ןטענַאלּפ יד ןוא םילגלג יד יו טקנוּפ ןוא ;'ינחורה םלוע;
 קנאדעג ןלאסרעווינוא םעד ןקעלּפטנַא ןעגנונעװַאּב עשינָאמרַאה ערעייז
 ייז תעב ,הרוּת רעד ןופ תווצמ יד ןענייז ױזַא ,הנוילעה המכח רעד ןופ
 םעד ןופ תולנתה יד -- ןָאט סנשטנעמ םעד ןיא ךיז ןרעּפרעקרַאפ
 -מוא ןייז ןופ לָאּבמיס רעד טימרעד ןרעוו ןוא ,ןפיײרנַאּב-טָאג םנשטנעמ
 . טסייג ןכעלּברַאטש

 -ידערּפ רעטרעטסיינַאּב ןוא ?ּבוקמ רעשיטַאנַאפ רעקיזָאד רעד םִא
 -נַארימ ןקיּפ ףַארג םעד טריפעגנניירַא סע טָאה ''ןועגיש ןכעלטעג,, ןופ רעק
 גָאלשרָאפ סונַאמעלַא ףיוא ,חלּבקה תודוס יד ןופ םינפלו ינפל ןיא אלוד
 סיטשנַאקיר ןײטַאל ףיוא טצעזענגרעּביא דימלת רעכעלטסירק ןייז םָאה
 -יטַאל ןיא) טמרָאװ סיוא רזעלא ןופ "שפנה תמכח, הרוּת ףיוא שוריּפ
 ("9616004 200026, קרעוו עקיזָאד סָאד טקייה נוצעזרעּביא רעשינ
 ' ַאלודנַארימ טָאה 1486 ןיא ."תולעמה רפס, סָאריקלַאפ סבוט-םש ןוא
 ס00010810065  קחו1ספ0ק0/080, 046 קרעוו טסּוװַאּב ןייז טכעלטנפערַאפ
 -ּבָארּפ-טנורג יד טלדנַאהַאּב ןרעוו סע ווו = ,'0811541046 .6+ 06
 ךיז טסיילפ קרעוװ ןקיזָאד םעד ןיא .שטנעמ ןוא טלעוו ,טָאנ ןנעוו ןעמעל
 טימ ןייא ןגָארפ עליפ ןיא טמיטש חלּכק יד זַא ,ןזייוורעד וצ ַאלודנַארימ
 ,ערעל רעכעלטסירק רעד

 -ערעטניארַאפ ױזַא ךיז שלודנַארימ טָאה רַאפרעד זיולּב רעּבָא טינ
 ףיוא טָאה קורדנייא ןקרַאטש סרעדנוזַאּב ַא .חלּבקה תמכח רעד טימ טריס
 -נוא ףרַאש ױזַא טרעו הלבקה ירפס יד ןיא סָאװ ,טכַאמעג ןאלודנַארימ
 -נעזרעפ עכעלשטנעמ יד עכלעוו ,עלָאר עלַאסרעוװינוא יד ןכָארטשעגרעט
 ,טינ טפס םוש ןייק זיא סע ןוא ;סָאמסָאק ןצנַאג םעד ןיא טליּפש טייקכעל
 טאהעג טָאה קיטסימ רעשידיי רעד ןופ קנַאדעג-טנורג רעקיזָאד רעד טֶא זַא
 -נעש יד ןופ ענייא סלַא ,עטמירַאּב סָאלודנַארימ ףיוא העּפשה עסיורג ַא
 ןגעװ עדער עטנעקרענָא הפוקּת-סנַאסענער רעד סיוא רעלעמקנעד עטס
 | ,"טייטכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ טרעוװ,, םעד

  -עג רעכעלטסירק רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא ַאלודנַארימ ןוא
 .קיטסימ רעשידיי רעד טימ טריסערעטניארַאפ ךיז טָאה סָאװ ,רעטנרעל
 -אֹּב םעד רתסנה תמכח רעד טימ טנעקַאּב טָאה אפונ ַאלודנַארימ עקַאט
 קרעוו ןייז ןיא ךָאנרעד טָאה סָאװ ,ןילכייר טסינַאמוה ןשטייד ןטמיר
 זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפעג ַאלודנַארימ יו ךיוא "106 8116 64041154104,
 -עלטסירק רעד ןופ תודוסי יד טימ זייַא קידנעטשלופ טמיטש הלּבק יד

 ,א 'םע ,45 ,ןטרָאד 1
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 ןליופַאּב וליפַא טָאה ,רעטרעפ רעד טסקיס ,אפונג טסּפיױּפ רעד ,הנומא רעכ

 ייוו ,םירפס-תלּבק עקינייא ןיײטַאק ףיוא שיערּבעה ןופ ןצעזוצרעּביא

 .ךריק רעכעלטסירק רעד ןצונ ?יפ ןעננערּב ,גנוניימ ןייז טיול ,ןָאק סָאד

 -עג רעשטייד רעד ןעוועג ךיוא זיא רערעהוצ סונַאמעלַא ןנחוי ןשיווצ
 עקינייא טכַארּברַאפ טָאה .סָאװ ,טדַאטשנַאמדיװ טכערּבלַא ןַאהַאי רעטנרעל

 ,טלא רעייז ןעוועג טלָאמעד רעּבָא ןיוש זיא ונַאמעלַא .עילַאטיא ןיא רָאי
 "וועד ָאידינע לאנידראק ןטימ ןעמאזוצ טדַאטשנַאמדיװ רַאפרעד ןּבָאה

 סיוא ךורּב ?ּבוקמ ןטעדליּבעגשיּפָאזָאליפ םוצ טדנעוועג ךיז ָאברעט

 רעד .1 םירפס-הלּבק עשידיי יד טימ ןענעקַאּב ייז לָאז רע אטנעווענעב
 -ַאֹּב םעד טימ טעדניירפַאּב ןעוועג ךיוא זיא טדַאטשנַאמריװ רענעגנייא

 ,ָאניטנַאמ ןועמש ןֹּב בקעי רעצעזרעביא ןכעלטפַאשנסיװ ןשידיי ןטסווװ

 רעקידתונמחרבסוא סלא עלָאר ענייש טינ ַאזַא טליּפשענ טָאה רעכלעוו

 ןלוםעיזַאטנַאפ ןוא ןכיירטסייג םעד ןופ ?רונ ןשינארט םעד ןיא רוניטק

 ,רעוט-ללּכ ןוא שטנעמ סלַא שיטַאּפמיס קיניײװ .וכלומ חמלש רעקיטסימ
 ןיא .ןסיוו ןופ טיּבעג ןפיוא ןטסנידרַאפ עקידנטיידַאּב ָאניטנַאמ ךָאד טָאה

 רעקידעמ-ּבייל ךָאנרעד ,עינָאלַאּב ןיא טצרַא רעשיטקַארּפ ןרָאי עננוי יד

 -לוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא רָאסעּפָארּפ ,ןטירד םעד סוליוּפ טסּפיוּפ םייּב

 ,הליהק רעשימיור רעד ןיא ןיד-תיּב םעד ןֹופ דילנטימ ןוא םיור ןיא טעט

 ךָאד ןוא ,קיטקַארּפ רעשיניצידעמ טימ ןעמונרַאפ רעייז ןעווענ ךָאנ וצרעד

 -ןסיוו-ןייר טימ ךיוא ךיז ןּבענוצּפָא טייצ עיירפ ןענופענ ָאניטנַאמ טָאה

 רעד) דניירפ עכעלטסירק ענייז ןופ שטנּוװ ןפיוא .ןנַארפ עכעלטפַאש

 -נַאמ טָאה (ערעדנַא ןוא יטרעּבישז ָאעטַאמנאישזד ענַארעװ סווא ּפוקסיּב

 -ּבא ןופ םישוריפ עליפ ןײטַאל ףיוא שיערּבעה ןופ שצעזענרעביא ַאניט

 "'םיקרּפ הנומש , סמ''במר םעד ,קרעוו סוטסירַא ןוא סנוטלּפַא ףיוא דשר

 "םיכובנ הרומ , םעד ןכעלטנפעראפ םעד ןיא ןעמונעגנלייטנָא טָאה ןוא

 יי 5 ןייטַאל ףיוא

 :טפירשוצ עדנגלָאפ ךיז טניפעג ןטּפירקסונַאמ םמדַאטשנַאמדיװ ןופ רענייא ןיא 1
 200ו61 82ז004 26ת0סעסמ(גמטמ סקומטזו 020211ג40, ףט) ןקזוומטפ 1:0/05 2:002ז15 ןכסז

 ,(180 .װ .םיצ סעלרעּפ עז) 26,8/טז0 טנ(סזטוסמפסחג (24:6102|ס0 ומ ס'(5 ט4182/4

 רעד ןיא ירּב םעסוילימע םולּפ :עז תועידי עשיגָאלָאליּפ עטיירּב סָאטנעװענעּב ןגעװ

 ,שטייד:שידי ףיױא גנוצעזרעּביא-שמוח ןופ עּבַאנסױוא רעגרוּבסניוא רעד וצ עדעררָאּפ

 | ,(365--2362 ,1876 ,"טפירשטַאנָאמ} עז)

 ָאנימנַאב ןגעװ טדער רע תעּב ,תועט ַא טָאה "הלּבקה תלשלשא לעב רעד 3

 םיכובנ הרומ קיתעה) ןײטַאל ףיוא "םיכובנ הרומא ןופ רע צעזהע ביא םעד סלַא

 .ה ,םיצ ,רעגיר דנוא ןײטשלעגָאֿפ :עז ןגיטנַאמ ןנעװ תוכירַאּב רעמ ,(וניטאל תפשל

 ן86 ,44 ",לֹּביִּב ,רּבעהע ןיא ןוא "ןעגנוצעזרעּביא ,רּבעה} ןיא רטדיינשניימטש ;,4

 ,ה"א 283 ,שװ ,",השז ,םע ,ד ,יװערא ןוא 'ב ,עמכישעג ,ץערג
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 ךיוא ךיז טָאה טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא ןעוועג םשדחנוק קרַאטש
 רעבושח סלַא קיטעט .סעמלַאּב יד םהרבַא רֹודןֹּב ַא סָאניטנַאמ טלָאמער

 תמכח טימ ןּבעגענּפָא ליפ ךיוא ךיז סעמלַאּב יד טָאה ,טצרַא רעשיטקַארּפ
 ראפ ןגָארטראפ ןטלַאה רע טגעלפ טעטיסרעווינוא רעודַאּפ ןיא ןוא ,לארשי

 פַאנידרַאק םעד ןופ שטנווװ ןפיוא .1 עירָאטידיױוא.רעכעלטסירק רעסיורג ַא

 ףמַאק ןייז ןיא ןענילכייר ןפלאהעגטימ טָאה רעכלעוו ,ינַאמירג ָאקינימאד

 סעמלַאּב יד טָאה ,ןרָאקרעפעפּפ דמושמ םעד ןוא רענַאקינימָאד יד ןגעק

 ,רשר ןבא ןֹופ סרעװ עליפ ןײטַאל ףוא שיערּבעה ןופ טצעזעגרעביא
 | .ַא" א ַאשזדַאּב ןּבא

 -עזרעביא סלַא טינ סעמלַאּב יד רעּבָא ךיז טָאה ןעוועג םשדהנוק

 (1823) ''םחרבַא חנקמ,, קרעוו בושח ַא ןֹופ רעסַאפרַאפ סלַא רָאנ ,רעצ

 סָאװ ,טיפענ ַא -- ןסיװכַארּפש ןשיערּבעה ןופ טיּבעג ןפיוא

 -עגשיטסינַאמוה עכעלטסירק יד טריסערעטניארַאפ קרַאטש ױזַא םָאה

 זא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ ,טייצ רענעי ןופ עטנרעלעג עטמיטש

 -ץרּבעה רעד ןיא טנוװַאהַאּב ןעוועג ליפ ױזַא ףיוא זיא אלודנַארימ יד וקיּפ

 ןופ טקעריד ןצעזרעּביא דנַאטשמיא ןעוועג זיא רע זַא ,ךַארּפש רעשִי

 טינ ללֹּכ טכיזניה רעד ןיא זיא ַאלָאדנַארימ ןוא .ןײטַאק ףיוא שִיערּבעה

 רעד ןיא טָאה'ס סָאװ ,סערעטניא רעסיורג רעד .םשנסיוא ןייק ןעוועג

 עשיסַאלק יד ןוא טלעוו עקיטנַא יד ןפורעגסיורַא הפוקת-סנַאסענער

 טָאה ,רוטַארעטיל רעשינײטַאל ןוא רעשיכירג רעד ןופ רעלעטשטפירש

 -סרעמפיוא רעייז טקנעשענ ןּבָאה ןטסינאמוה יד סָאװ ,ןעוועג םרונ ךיוא

 --- רוטלוק רעקיטנַא רעד ןופ ?ָאװק ןקיטכיוו ןטייווצ םעד ךיוא טײקמַאז

 .הּביס עקיצנייא יד ןעוועג טינ זיא סָאד ,תמא .ךַארּפש-לּביּב רעטלַא רעד

 ןעמונעג לייטנָא ןּבָאה ךַארּפש-?לּביּב רעד וצ סערעטניא ןסיורג םעד ןיא

 ה"י ןט15 םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא ךָאנ .ןוויטָאמ עקיטרַאנדיײשרַאפ

 רעוט רעשיטילָאּפ ןוא רעטנרעלעג רעשיניטנערָאלפ רעטסּוװַאּב רעד טָאה

 ןלָאפרע טימ דנַאטשמיא ןייז וצ ידכּב זַא ,ןזיוועגנָא יטענַאמ ָאצָאנאישזד

 -ַאמנָאד ןופ טיּבעג ןפיוא עטנרעלעג עשידיי יד טימ קימעלָאּפ ַא ןריפ וצ

 -םעה רעד ןיא טנווַאהַאּב םונ ןייז ןעמ זומ ,ןעמעלּבָארּפ עזעיגילער ןוא קיט

 ימענַאמ ןּבלעז םעד עקַאט ןוא .לארשי תמכח ןיא ןוא ךארּפש רעשיער

 יינספיוא לָאז רע ,טנָארטפיױאַאּב רעטפניפ רעד יַאלָאקינ טסּפױּפ רעד טָאה
 ןטסינַאמוה עליפ .לּביּב עצנַאנ יד ןייטַאל ףיוא לַאנינירַא םנופ ןצעזרעּביא

 ןעוועג ןענייז ייז :ןוויטָאמ עשמלוע רעמ טלעטשעגסױרַא רעּבָא ןֹּנָאה

 עצנאנ וצ ?סילש רעד זיא ךַארּפש עשיערּבעה יד זַא ,טנייצרעּביא טסעפ

 יד ןענרעל םיא ייּב ןגעלפ סָאװ ,םידימלת םעסעמלַאּב יד טחובַא ןשיװצ }

 ,ַאצלַאמ ַאירַאמ ָאקסעשטנַארפ טסילעװָאנ רעטסּוװַאּב רעד ןעװעג ךיוא  זיא ,ךַארּפש עשִיערּבעה
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 טזייוו --- ןענילכייד רַאפ גנַאל ךָאנ, .ןסיוו ןקיטרשנדיײשרַאפ ןופ תורצוא

 --- ,טדרַאהכרוּב יו הפוקת-סנַאסענער רעד ןופ רענעק רעבושח  ַאזַא ןָא

 עשיערּבעה יד ןרידוטש קיטכיוו רעייז רַאפ ןטלַאהעג ןטסינַאמוה יד ןּבָאה

 טימ טריסערעטניאראפ ךיִז טָאה סָאװ ,אפונ ןילכייר עקַאט ןוא ."ךארּפש

 -נַארימ ןופ העּפשה רעד רעטנוא רוטארעטיל רעשיערבעה רעד ןוא הלּבק

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ךַארּפש-?ּביּב יד טנרעלעג ךעלטנירג טָאה ,אלוד

 זיא ןילכייר .!ונרופס בקעי ןּבכ הידבוע ןטנרעלעג ןשידיי ןטסּוװַאּב םעד

 -עטיסרעווינוא יד ןֹופ טָארנָארּפ רעד ןיא טָאה פָאו ,רעטשרע רעד ןעוועג

 -ָארּפ סלַא ןוא ,ךַארּפש עשיערּבעה יד ךיוא טריפעננייֵא םידומיל עשיט

 -רעווינוא רעגניּביט ןיא ךַארּפש רעשיערּבעה ןוא רעשיכירג ןופ רָאסעּפ
 ןיא ,ןטסיערּבעה עכעלטסירק ןופ לוש עצנַאג ַא ןפאשעג רע טָאה טעטיס

 טגניז (טרָאװרעדנּוװ םעד ןנעו) '06 טסזסס 10101000.קרעװ ןייז

 -ידיי ַא .ךארּפש רעשיערּבעה "רעכעלטענ רעד תוחּבשתו םיריש ןילכייר

 ןעמָאנ ןטימ רעטנרעלעג רעכעלטסירק ַא ןוא היכרּב םכחידימלת רעש

 ןעמוק עלַא ןוא ,ףָאזָאליפ ןשיכירג א טימ חוּכיוװ א טרָאד ןריפ ןָאינּפַאק

 תמכח ןוא ךַארּפש עשיערּבעה יד רָאנ טינ זַא ,ריפסיוא םוצ ףוס םוצ ייז

 ןיא ֹליפַא רָאנ ,ןסיו ןופ הנרדפס עטסכעה יד ןענייז ?ארשי

 ןענייז ,רעדנוזאּב גת ןוא תוא ןדעי ןיא ,תיּבהְלַא ןשיערּבעה םעד

 עטנרעלעג עכעלטסירק יד רַאפ .תודוס עכעלרעדנּוװ עפיט ןטלַאהַאּב

 טָאה ,שיערּבעה טיס טריסערעטניאראפ ױזַא ךיז ןּבָאה סָאו 4,ןזיירק

 יד - "8ט6/006048 ה001202,6 (1806) ךוּבנרעל ןייז טסַאפרַאפ ןילכייר

 אפוג ןילכייר .טסירק א ךרוד טסַאפרַאפ קיטַאמארג עשיערּבעה עטשרע

 ןפַאשעג ךיז רַאפ רע טָאה קרעוו ןקיזָאד םעד טימ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא

 64681| זוסחטזוסת!טחװ 266 ק6) "לָאטש ןופ רעקרַאטש לָאמקנעד 8,

 טייוו ץנַאו ךוּבנרעל עקיזָאד סָאד זיא רעּבָא ןתמא רעד ןיא ;(זסחח/עפ

 ןופ םיללּכ עטסרַאטנעמעלע יד ןיולּב טרָאד טניפעג ןעמ .תומילש ןווב

 ,רעטרעוו עשִיערּבעה ןֹופ רעטסייר ןקידנעטשלופ טינ רעייז ַא ןוא ,קודקיד

 םעד ןליטש סָאמ רעקידמוצמיצּב רעייז א ןיא טנַאקעג טָאה קרעוו אזַא

 ןענייז טלָאמעד .ןסיוו ןשיערּבעה ךאנ ןזיירק עשיטסינַאמוה יד ןופ טשרוד

 .עטנרעלעג עשיערבעה יד ףליהוצ ןעמוקענ

 טָאה ןעעדיא עשיטסינַאמוה יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא עקַאט

 םוצ סערעטניא רעד טקרַאטשעג אפוג ןדיי עשינעילַאטיא יד ייּב ךיז

 ןיא טנָאמרעד סָאװ ,גנומערטש ַא ךיז טקרעמַאּב סע .ןסיװכַארּפש ןשידיי

 יד תעּב ,רוטלוק רעשינַאּפש-שידיי רעד ןופ הפוקּת עירפ ענעי ןיז ןסיוועג

 .ריפ לטיּפַאק רעמײװ עז ,ונרופס הידבוע ןנעװ 1
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 עשיּבארַא עסיורג יד ןֹופ העּפשה רעד רעטנוא ןּבָאה עטנרעלעג עשידיי

 "טיוא סיילפ ןכעלדימרעדמוא ןוא ןערּב ַאזַא טימ ןעמונעג ךיז ןנָאלָאליפ

 טפיטראפ ךיז ןּבָאה ןטסינַאמוה יד רעמ סָאװ .ךַארּפש-לּביּב יד ןשרָאפוצ

 ייז ןענייז רעמ ץלַא ,םוטרעטלַא ןשיסַאלק םנופ טלעוו רעקיטנַא רעד ןיא

 רעד ןופ םייקנייש ןוא טכַארּפ רעקיּברַאפליפ רעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנ

 -ֿפַא ןשינײטַאפ ןוא ןשיכירג םנופ רעלעמקנעד יד ,רוטלוק רעשינדייה

 תומכח עלַא ןופ רוקמ רעד ןרָאװעג ןגיוא יד ןיא ייז ייּב ןענייז םוטרעמ
 רעלעטשטפירש עטסטנילאב ןוא עטסרעלוּפָאּפ יד .ןסיוו ןכעלשטנעמ ןוא

 יד ןעוועג םוסילּבוּפ"רענעייל ןטנענילעטניא ןקיטלָאמעד םעד ייּב ןענייז

 טנראקעג טינ טָאה ןעמ .רענדער ןוא ןפַארגָאירָאטסיה ,רעטכיד עקיטנַא

 יִּבַא ,תואצוה עסיורג ןגעוו קידנדייר טינ ןיוש ,ימ ןייק ןוא טייצ ןייק

 עשימיור-שיכירג סָאד ןשרָאפוצסיױא ןוא ןּבעלוצפיוא ףעקידנעטשלופ סָאװ

 סָאד דָארג סָאװ ,טינ שודיח ןייק ללֹּכ רַאפרעד זיא סע .,,םוטרעטלַא
 -עג ןפיוא ןעננוקעדטנַא עקידנשַאררעּביא טימ ךייר ױזַא זיא ה"י עטפ

 ןּבָאה תוררש עכעלטלעוו ןוא עכעלטסייג .רוטַארעטיל רעקיטנַא ןופ טיּב

 ןגעלפ סָאװ ,ןטסיּפָאק ןוא םירפוס ןופ ןטַאטש עצנַאג ךיז ייַּב טָאהעג

 -לַאװנ רעד ,ןטּפירקסונַאמ עטלַא ןצעזרעּביא ןוא ןּביירשרעּביא ייז רַאפ

 -רעד זיא רוטארעטיל רעשימיור-שיכירג רעטלַא רעד וצ סערעטניא רעקיט

 ץנענילעטניא עשינעילאטיא יד זַא ,טייוו ױזַא ףיוא ח"י ןט19 ןיא ןעגנַאג

 .רוטארעטיל עלאנַאיצַאנ ענענייא ריא ןקיסעלכַאנראפ וצ ןּביוהעגנָא טָאה

 ,ץנַאדעג רעד ןעוועג רבוג ןזיירק עשיטסינַאמוה יד ןיא טָאה רעמ ץלַא
 עטנעקרענָא ןעמעלַא ןופ עקיצנייא סלַא ןּביילּב ןוא ןייז ףרַאד ןײטַאל זַא
 רעסיורג רעד סָאװ ,טרעיודאב וליפַא טָאה ןעמ .ךַארּפש-רוטארעטיל

 רעטושּפ רעד ףיוא ןּבירשעג קרעוו ךעלּברַאטשמוא ןייז טָאה עטנַאד

 רעשירארעטיל ראפ לאעדיא ןוא רעטסומ רעטסכעה סלַא .ךַארּפשיקקלַאפ

 םע ןּבָאה ןטסינַאמוה עליפ .ָארעציצ רעטלַא רעד ןטלָאנעג טָאה עזָארּפ

 -לעוו ,קורדסיוא םוש ןייק ןכיורּבעג וצ טינ עגַארפ-ןרע ַא רַאפ טנכערעג

 רעד ןופ "רעטסומ ןרָאּבכיײרגרעדמוא , םעד ייּב טָא טינ ךיז טניפעג רעכ

 ןיא לַאעדיא ןוא ץלָאטש רעטסכעה רעד .עזָארּפ רעשינייטַאל רעשיסַאלק

 ןצונסיוא ,עיזעֶאּפ עשיניײטַאל-יינ ַא ןפַאש ןטסינַאמוה יד רַאפ ןעוועג

 -ףענרער ןוא ןפַאש ןשיטעָאּפ רַאפ טװוַאלּפ ןוא ָארעציצ ןופ ךַארּפש יד

 ןטלַא ןופ רענדער ןסיורג ןקיזָאד םעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,טסנוק

 -ַאמוה יד ייּב ץַאלּפ ןבושח ץנַאנ א ןעמונרַאפ קירָאטער יד טָאה םיור

 ןיא טסינַאמוה א ייּב ןענַאטשַאּב זיא תולדג רעטסערג רעד ןוא ,ןטסינ
 רעדנסַאּפ א ייּב גנולמאזרטפ א רַאפ ןטלַאה דנַאטשמיא ןייז לָאז רע ,םע'ד

 ץלַא טיול טיוּבעג ןייז לָאז סָאװ ,עדער-ביול עשיניײטַאל ַא טייהנגעלעג
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 רעד ךיוא טָאה םייצ רענעי וצ .טסנוק-רענדער ױעקיטנַא רעד ןופ םיללּכ

 רע ּוװ ,ןּבירשעג קרעוװ עשינָאלַאליפ ענייז ַאללַאװ .ָאצנערַאל רעטנרעלעג

 -נייש ןוא ןטײקיטרַאנגייא עלַא ןרעלקרעד וצ ךעלטפַאשנסיװ ךיז טסיילפ

 .1 תורצוא-טרָאװ עריא ןוא ךַארּפש רעשינייטַאל רעד ןופ ןטייק

 עקיטרָא יד ףיוא ךיוא העּפשה עסיורג ַא טאהעג טָאה ץֵלַא סָאד

 -ערָאּבעג ַא ,ביבח ןּבא בוטיםש ןּב השמ .ןויירק עטנענילעטניא עשידיי

 "םורד ןיא בשוה ַא ןרָאי עננוי יד ןופ ןיוש רָאנ ,ןָאּבַאסיל סיוא רענ

 ּווװ ,"םעונ יכרד, ךוּבנרעל ןייז טקידנערַאפ 1486 ןיא טָאה .,* עילַאטיא

 קידנצונסיוא ,טסנוקיטכיד רעשידיי ןופ ןעמרָאפ יד טפדנַאהַאּב רע

 טסיילפ ביבח ןּבא ,' ַאקיטעָאּפ, סוטסירַא ןופ םיללּכ יד ייּברעד

 רעשידיי רעד ןיא ןענייז לקשמ רעד ןוא םַארג רעד זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז

 5 ןטייצ עשילּביּב ,עשינומדק יד ןיא ןעמונעגנָא ןעוועג ןיוש טסנוק-טכיד

 ,?ןשוש חרּפ , קיטַאמַארג עשיערּבעה א טסאפרַאפ ךיוא טָאה ביבח ןּבא

 * טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג רעּבָא זיא יז

 רעטייוצ א זיא ןעגנומערטש עקיטלַאמעד יד רַאפ .רעשיפיט ליפ

 ןרעטנוא טנַאקַאּב רעמ זיא רעכלעוו ,?איחי ןּב הדוהי ,רעשרָאפ-ךַארּפש

 .ןואיל רסימ ןעמָאנ

 ןסייו ריס ,טנַאקַאּב קינייװ רעייז זיא ןּבעל סנואיפ רסימ ןנעוװו

 ךיוא סָאה אפונ רע ןוא ,טצרַא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז זַא ,זיולּב

 ןיא םייצ ערעננעל ַא טּבעלעג טָאה רע .* ןיצידעמ טרידוטש ךעלטנירג

 תקולחמ רעפרַאש ַא תמחמ .הליהק רעקיטרָאד רעד ןופ בר סלַא ַאוטנַאמ

 | ,"םס וומע86 1006 60624ת026 זיא קרעװטּפיוה סָאללַאװ 1

 ,"הנשודמ אײלוּפ זוחמ וטנומובב ררונתמו :ןָא ןײלַא טזייװ ביבח ןּבא 9

 *םיוא רענַאיצענעװ רעד םיול ןרימיצ רימ) 'א 'םע ,13 ,'םעונ יכרד, עז 8

 תלהקב היצנילַאװ תוכלמב יתויחב יכ ץראו םימש ילע ינא ריעמופ :(1546 ןופ עּבַאנ

 אבצ רש תרובק תבצמ םש יכ ,םינקוהו רעשב רשא םעה לכ יל ודיגח ירשיורומ

 שארב ןנא תבצמ ותבצמ תוארל יתהמהמתה אלו יתשח יעטשכו ,הדוהי ךלמ היצמא

 ואש תנושל הז ריש הילע קוקח היחו הביתכה יתארק חרוטהו למעה רחאו ,רהה

 התיה יכ דךוע תורקל ונלוכי אלו ,הי וחקל -- לודג רשל -- הרמ לוקב -- הניק

 לקשמב הוה ךרדה יכ יתנמאה זא ,היצמאל ,,,ינשה רישה םייסמ היה לבא ,תקחמנ

 ירָאֿפ ןיא םָאה םייצ רערעײנ רעד ןיא ,"םתמדא לע וניתובא תויה ימימ חיה םירישה |

 "ַאּב ביבח ןּבא סָאװ ,ןייטש רעד זַא ,הרעשה עטעדנירגַאּב קיניײװ ַא םגָאזעגטױרַא רעש

 .(228 ,| ,"חלשה!) לוריבג חמלש רעטכיד ןטמירַאּב םעד ןופ הבצמ יד ןעװעג זיא ,טּביײרש

 ןפימ ןעמַאװצ םכעלטנּפערַאפ ןענייז קרעװ םעד ןופ םיקרּפ ישאר יד זיולּב 4

 ,"ןושל אֵּפרמע ןעמָאנ ןרעטנוא "םעונ יכרד

 ,עמ ַא ןײטַאל ןיא טסַאּפרַאפ טָאה ןואיל רסימ זַא ,םלייצרעד דוד ,ןוז ןייז 5

 ,קרעװ שיניציד
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 רענעי ןופ ןואנ ןטמירַאּב םעד ןוא םיא ןשיווצ ןכַארבענסיױא טָאה'פ סָאװ

 סנופ לעפַאּב ןפיוא טזומעג תקולחמיילעּב עדייּב ןּבָאה ,ןולוק ףסוי ,טייצ

 ךָאנרעד טָאה ןואיל רסימ .ַאוטנַאמ (1749) ןזָאלרַאפ גָאצרעה ןקיטרָאד

 ךָאנ ןּברָאטשעג זיא רע ּוװ ,לָאּפַאענ ןוא ַאנָאקנַא ,ַאודַאּפ ןיא טּבעלעג
0 1 

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא זיא ןואיל רסימ

 ןעניפעג ןוא ,הפוקת רעיינ ַא ןופ לעוװש רעד ףיוא ןעייטש ייז תעּב סָאװ

 ןריפ דניֵלּב טינ ךיז יז ןזָאל ,ןרוטלוק ייווצ ןופ העּפשה רעד רעטנוא ךיז
 עטלַא סָאד ןקינייארַאפ שיטעטניס ןוװּורּפ רָאנ ,ןעננומערטש עיינ יד ןופ

 -טייצ רעמ ,עיינ ןכוּת ןלופטרעוו ןטְלַא םעד ןּבענ ןוא םעיינ םעד טימ
 רעד ןופ רענעק רעקיטכיט א ןעוועג זיא ןואיל רסימ - .ןעמרָאפ עקיסעמ

 ךןַּבא ףיוא םישוריּפ ןּבירשעג טָאה ,* עיפָאזָאלּפ רעשיכירג-שיּבַארַא
 רע ּוװ ,''יפוי ללכמ , קיגָאל ןגעו ךוּבנרעל ַא טסַאּפרַאפ ,? קרעוו סדשר

 ןה ,"םיפסלּפתמ , יד ןגעק ןה ףרַאש ץנַאנ המדקה רעד ןיא סױרַא טערט

 סָאװ ,ץלַא ןטסּבילמַא זיא ייז, סָאװ ,רעקיטפימ יד ,"םינָארַאנ , יד ןגעק

 טייצ רעבלעז רעד ןיא .("טרעּפמולענמוא ןוא רליוו ןטסײממַא זיא'ס

 -סנַאסענער רעד ןופ םעטָא רעד קרעװ סנואיל רסימ ןיא ןיוש ךיז טליפ

 5 ארעציצ ןופ קרעװ יד הדמתה סיורנ טימ טרידוטש רע .הפוקּת
 -ננעלעגנָא עכעלרעייפ ייּב טגעלפ ןוא ,םישרפמ ערעייז ןוא * ןַאיליטניווק

 ןענייז סָאװ ,סעדערטסעפ ןוא -ּביול ענעּביוהעג טימ ןטערטסױרַא ןטייה

 קירָאטער רעקיטנַא רעד ןופ םיללּכ עטסגנערטש יד טיול טיוּבעג ןעוועג

 ןופ דניק ַא רָאנ םינ ןעוועגנ רעּבָא זיא ןואיל רסימ .טסנוק-רענדער ןוא

 רענייפ ַא .לארשי קלָאפ ןטלַא םנופ ךיוא טרעיינ ,סנַאסענער ןגנוי םעד

 ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,ןוז םנואיל רסימ וצ װירּב םילַאסנַאװָארּפ בקעי ןיא 1

 ףקידעּבעל ַא ןגעװ יװ םדערעג ןואיל רסימ ןגעװ ךָאנ םרעװ ,0

 זיא'ס םערָאװ ;ןלעװק עשינײטַאל ןוא עשיערצעה יד םױא זיולּב ,תמא 2 |
 ,שיּבַארַא טנַאקעג טָאה ןואיל רסימ יצ קפס רעסיורג ַא

 עז ,קרעװ סנואיל רסימ עכעלטנפערַאֿפ םינ עקיזָאד יד ןגעװ תוכירַאּב רעמ 8
 ,86--77 'ז ",זרעּביא ,רּבעה, ,רעדיינשניימש

 םתולנסל םהל ברעי רתוי לוטבהו ענמהה תגרדמב רבדה היה רשא לכו, 4

 ,1 'טונ ,ענַאלײּב עז תוכירַאּב רעמ ,'םיענ המו כוש המ הנה ;ורמאו

 רעשיטילָאּפ ןוא רעלעטשטפירש ,רענדער רעשימיור רעטמירַאּב -- ָארעציצ 5

 ,גנונעכער:טייצ רעכעלטסירק רעד רַאּפ ח"י ןטצעל ןיא טגעלעג םָנה ,רעומ

 ןיא טּבעלעג טָאה ,רעקיטירק ןוא רעלעמשטפירש רעשימיור רעדנטײדַאּב 6

 | ,גנונעבער:טייצ רעכעלטסירק רעד ןופ ה"י ןטשרע
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 טינ רע טָאה ,1 ךַארּפש רעשַיערּבעה רעד ןופ רעשרָאפ ןוא טיסליטס

 -יומ רענעמונעננָא ױזַא ןטסינַאמוה יד ייּב רעד טימ ןייז םיּכסמ טנָאקעג

 רעשינואנ ןופ רעטסומ רעטסכעה רעד זיא ָארעציצ רעטלַא רעד זַא ,גנונ

 ,ןזייוורעד טלָאװעג טָאה רע ,ליטס-עזָארּפ ןטסמוקלופ ןוא טסנוק-רענדער

 טסנוק-רענדער רעשיטעטַאּפ ןוא ליטס םענייש ןופ טיּבעג םעד ףיוא זַא

 יד ןוא םיאיבנ יד רעטסיימ עטסערנ יד סלַא ןרעוו טנעקרענָא ןפרַאד

 ןייז טסַאפרַאפ רע טָאה קעווצ םעד וצ .רעּביירש-עטכישעג עשילּביּב
 ,5 "םיפוצ תפונ,, קרעוו טסּוװוַאּב

 רעשידיי רעטשרע רעד ןעוװועג זיא אוטנַאמ ןופ בר רעקיזָאד רעד

 זיולּב טינ לֹּביּב יד ןטכַארטַאּב וצ טומ םעד טאהעג טָאה סָאװ ,רעשרָאפ

 סלַא ךיוא רָאנ ,קרעוו קילייה ןוא ךעלטענ סלַא .,'ש ד ו ק ח יבתכ , סא

 סלַא ,רעלעמקנעד עשירַארע טיל עטסקידרעװקרעמ יד ןופ סנייא

 םיױרַא טייג ןואיל רסימ .ןעגנוכיירגרעד - ט ס נו ק עטסכעה ןופ ךונלמַאז

 יד ןשיװצ םלשומ רעתמא רעד זַא ,טקנוּפדנַאטש סנַאיליטניוװק ןופ

 -מעלנעזרעּפ עשילַארָאמ ענייר א ןייז ךיוא ייּברעד זומ רענדער עסיורג

 רעטשטנעּבעג טָאנ ןופ רעד ףרַאד ננוצ ענעפילשעג ַא ץוחַא ןוא ,טייק

 רַאפרעד .תולעמ עקיטסייו עטסכעה טימ ןעקנַאשַאּב ןייז ךיוא רענדער

 יד ןעוועג סרענדער עטסערגנ יד ןענייז ,ןואיפ רטימ סיוא טריפ ,עקַאט

 .5 םיאיבנ יד -- המוא רעזנוא ןופ רעייטשרָאפ עטסנביוהרעד ןוא עטסעּב

 ןואיל רסימ ךיוא זיא רעטלַאלטימ םנופ עטנרעלעג בור סָאד יו

 תועידי עכעלטפַאשנסיװ ןוא תומכח עֶלַא זַא ,טנייצרעּביא טסעפ ןעוועג

 רעכעלטעג רעד תעּב ,ןואיל רסימ טנָאז ,םיאיבנה ימיּב ,ןדיי ןופ ןעמַאטש

 יד ןעוװעג ,ןדיי ,רימ ןענייז ,ןויצ גרַאּב םעד רעביא טורעג טָאה טסייג

 הרוּת עקילייה רעזנוא ןוא ,ןסיוו ןכעלשטנעמ ןקיטייזלא םעד ןופ רעגערט

 ןענַאטשעג לערוטלוק ןענייז רימ .תומכח עלַא ןופ רוקמ רעד ןעוועג זיא

 טלָאמעד ןעמ טנעלפ טסיזמוא טינ ןוא ,רעקלעפ ערעדנַא עלַא ןופ רעכעה

 זירק ַא רַאּפ ךַארּפש רעשַיערּבעה ןגעװ ןעננװעלרָאּפ ןטלַאהעג טָאה רע 1

 ןגעװ עז ,ךוּבנרעל לעיצעּפס ַא 1454 ןיא טסַאּפרַאפ קעװצ םעד ֹוצ טָאה ןוא טיילעגנוי

 | ,1 'מונ ענַאלייּב םעד

 קרעװ ןייז טנָאמרעד לָאמ רָאְּפַא טרָאד םרעװ סע ליײװ ,1454 ךָאנ םסַאּפרַאפ 9

 יַאֹּב ךיז ןּבָאה רימ ,רָאי ןקיזָאד םעד ןיא טקידנערַאּפ טָאה רע סָאװ ,"ריּפסה תנבל,

 :עלּב יד לייװ רָאנ ,(1480 רַאפ) עּבַאגסױא רענַאוטנַאמ רענעטלעז רעייז רעד םימ טצונ

 .םיױא רעטייװצ רעד םיױל ןריטיצ רעטייװ רימ ןלעװ ,טרירעמונ םינ טרָאד ןענייז רעט

 ,1864 ןיא טכעלטנפערַאּפ םָאה קענילעי סָאװ ,עּבַאג

 טעמכ התלוגסו המואה יריחב יה הצלהה יגלפומ הזלוע :11 ,"םיפוצ תפונ, 5

 קוחי תז לכו ,םהילע ךורע ןיא רשא םיאיבנה רמול ינוצר ,םלוכ תולעמה םהב ומלשנ

 ,ה"א 184 ,ג ,ןמרָאד :ךיוא עז ,ונַאילישניוק ירבד
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  יװ ,רעּבָא םעד טייז .''הזה םעה אוה ןֹובנו םכח םע, :ןגָאז זנוא ףיוא
 יד ןופ טרָאװ סָאד ןרָאװעג ןגיוושטנַא דניז עסיורג ערעזנוא תמחמ זיא'ס
 ,חמכח רעזנוא ןופ ןלַאװק יד ןרָאװעג ןענייז םנקירטעגסיוא ןוא ,םיאיבנ
 ןופ ןשינעּפיט יד ןיא ןעגנירדוצניײרַא דנַאטשמיא טינ ןיֹוׁש רימ ןענייז
 - ןעעז רימ זַא ,ןטיּבעג טייוו יוזַא ףיוא ךיז טָאה ענַאל יד .שדוקח יבתּכ יד
 -ַאֹּב רימ יװ ,םעדכָאנ טשרע :גנוניישרעד עקידנגלַאפ טּפָא ץנַאג טציא
 --- ןסיוו ןופ ןגייווצ ענעדיישרַאפ טימ ןלעווק ע ד מ ע רפ סיוא ךיז ןענָאק
 זנוא ראפ טלָאמעד ךיז ןקעלּפטנַא סע ןוא ,ןגיוא יד זנוא ייּב ךיז ןענעפע
 זיּב ןענייז סָאװ ,טייקנייש ןוא חמכח ןופ תורצוא עצנַאג לביּב רעד ןיא
 ,ןואיל רסימ ףיסומ זיא ,עּבלעז סָאד ,ןליוהרַאפ זנוא רַאֿפ ןּבילּבעג טציא
 כָאה ךיא יו ,םעדכָאנ טשרע :אפונ רימ טימ ןעמוקעגרָאפ עקַאט זיא
 .ןסיורג םעד ןוא .תוחמ םעד טימ טגַאקַאּב 1 םירוקמ עדמערפ סיוא ךימ
 טימ ןקוק ןּביוהעגנָא ?ּביּב רעד ףיוא ךיא ּבָאה --- קירָאטער ןופ טיײטַאּב
 בָאה ךיא מָאװ ןנעוו ,סנױזַא ריא ןיא טקרעמַאּב ןוא ,ןגיוא ערעדנַא ץנַאג
 -רַאפ טלָאמעד טשרע ּבָאה ךיא .טַאהעג טינ הנשה ןייק רָאנ רעירפ
 עכעלכיילגרַאפמוא ןוא טסנוק עשירָאטער עסיורג יד ןצעש וצ יו ןענַאטש
 -ימס יד ןענייז ייז ןגעקַא סָאװ ,לּביּב רעד ןיא ןטייקנייש עשיטסיליטס
 גיילק יו ,רעקלעפ ןוא ןרוטַארעטיל ערעדנא ןופ ןטייקנייש עשיטסיל
 רעטייוו טלייצרעד ןואיל רסימ ןוא .ןונבל ןופ ןרעדעצ יד ןגעק ךעלעזערג
 טימ טנַאקַאּב ךיז טָאה רע יו ,םעדכַאנ םשרע ױזַא יו ,תולעּפתה טימ
 יד ןַא ,ןענַאטשרַאפ רע טָאה ,ָארעציצ ןוא ןַאיליטניווק ןופ קרעוװ םעד
 -םיימ עקיסאלקטשרע ןוא רענדער עשינואג ןעוועג ךיוא ןענייז םיאיבנ עשידיי
 יד ןגעו זנור טימ טרער ןואיל רסימ ןֹוא ,* ליטס ןשיטעטַאּפ ןופ רעט
 טינ ןּבָאה רימ זַא ,ןהנעט סָאװ ,"קלָאפ רעזנוא ןופ םימכח עטשרמולּכ ,
 סע ןענייז ייז זַא ,ןעניימ ייז .םירוקמ עדמערפ סיֹוא המכח ןכוז וצ סָאװ
 רעּבָא ןּבָאה ייז --- 'רידאיו הרוּת לידגי,, קוסּפ םעד םייקמ טימרעד
 םערָאװ ,חרוּת רעזנוא דייר ערעייז טימ זיולּב ןקירעדינרעד ייז :תועט ַא
 ןשרָאפסיױא ןכעלטנירג םוצ טריפ סָאװ ,געוו ןפיוא רענייטש ןגייל יז
 ,5 תורצוא ערַאּבצַאשמוא עריא

 ןענַאילימניװק ןטסײממַא ןואיל רסימ טריטיצ "םירוקמ ערמערפא יד ןופ 1
 ןעמָאננגײא םעד רעטנוא רָאנ ,ןעמָאננעילימַאּפ םייּב קידנעטש טינ טפור רע ןכלעװ ,ָארעציצ
 ךיז טפוררַאפ טּפָא ץנַאנ ,ָאנירָאטיװ שרפמ ַא סָארעציצ ךיוא ןוא ,(דיטווטפ) ַאילומ
 ןּבָאה לָאז וטסירַא סָאװ ,(הצלחה רוציק) "ךוּבנרעל ןצרוק, ַא ףיוא ןואיל רסימ ךיוא
 ,(99 ,88 ,65 ,טרָאד) ןודקומ רדנסּנלַא רַאּפ לעיצעּפס ןבירשעג

 ,ו"א ,192 ,184 ,ןטרָאד 5

 ,49 ,ןטרָאד 2



 גַאומנַאמ רעד ןופ םייז עםשרע (1480 רַאֿפ) 'םיפוצ תפונ, עכַאנסיוא ר
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 -טנורג יד טימ רענעייל ענייז ןענעקַאּב וצ ךיז טסיילפ ןואיל רסימ

 םטיר ןופ םיללּכ ןוא ןצעזעג עקיטראננייא יד טימ ,קירָאטער ןופ תועידי

 רעשיטעטַאּפ רעדעי סיוא ךיז טנכייצ ייז טימ סָאװ ,גנַאלקנעמַאזוצ ןוא

 ןפוא ַא רַאפ סָאװ ףיוא ןרעלקרע רע טווּורּפ םרָאפ רערעלוּפָאּפ ןיא ,?ליטס

 -נוכיײלגרַאפ ןוא סנכייצ ,ןלָאּבמיס ןופ ףליה טימ ןשטנעמ םעד טגנילעג סע

 טייקיטרַאדנדיישרַאפ עכייר רעייהענמוא יד ןטייווצ םעד ןבענוצרעביא ןעג

 סָאד ןוא .ןעגנומיטש ןוא ןטקעפַא עכעלשטנעמ ןופ טייקיּברַאפליפ ןוא

 ךעלסילשסיוא טרירטסוליא ןוא ןטכױלַאב ''םיפוצ תפונ , ןיא טרעוו ץלַא
 -נוא ןופ ןעגנּועז עטרעטסיײנַאּב זיולּב טינ ,?ּביּב רעד סיוא ןטַאטיצ טימ

 ןואיל רסימ ןֹופ ןרעוו ןײלַא טָאנ ןופ דייר יד וליפַא רָאנ ,םיאיבנ ערעז

 -רעירפ יד תעּב .ליטס םענייש םענעּביױהרעד ןופ רעטסומ סלַא טכַארבעג

 ןיא ,תוא ןקידעּביא ןדעי ןיא ןּבָאה ,הלּבק-ילעּב יד טרפבכ ,םישרפמ עקיד

 רעד ןיא רָאפ טמוק סָאװ ,קורדסיוא רעדָא טרָאװ ןטרזחענרעּביא ןדעי

 תפונ, לעּב רעד טמוק --- תודוס עקיטלַאװג ןוא םיזמר עפיט ןעזעג ,הרוּת

 טוייוו ןוא ןעגנוצוּפאּב-ליטס עטושּפ סלַא ץלַא סָאד טרעלקרע ןוא ''םיפוצ

 ןױעדָאפ סָאד ןוא ,קירָאטער ןופ םיללּכ יד טיול ןייז ױזַא זומ סָאד זַא ,ןָא

 ,1 טסנוק-רענדער רעשיטעטַאּפ ןופ ןצעזעג יד

 טפַאשטנַאקַאב יד עקַאט זַא ,רעטנוא ייּברעד טכיירטש ןואיל רסימ

 סָאד ןוא ןעמראפ-טסנוק עשיטעֶאּפ ןוא ליטס םענייש ןופ ןצעזענ יד טימ

 רעטונ סלַא ןעניד ןָאק קירָאטער ןופ םיִללּכ יד טימ ךיז ןצונַאּב עקיועהעג

 ;טסקעטילּביּב םעד ןרעלקרע םייּב ה"ד ,קיטענעזקע רעד ןיא ?טימספליה

 -ַאֹּב עצנַאג ןוא ןקירדסיוא עליפ ליּפשייּב סְלַא ייּברעד טגנערּב רע ןוא

 "מוא ןוא לקנוט סיוא רַאפרעד ןזייוו סָאװ ,29ּביּב רעד סיוא ןעגנוּביירש

 -ער ןופ טקנוּפדנַאטש םנופ טינ ייז טכַארטַאּב ןעמ ?ייוו ,ךעלדנעטשרַאפ

 -ָארּפ טימ ןָאט וצ ָאד טָאה ןעמ זַא ,טסעגרַאפ ןעמ ןוא ,טסנוק רעשירָאט

 םע ּוװ ,ןפַאש-טסנוק ןשיטעֶָאּפ ןוא ליטס ןשיטעטַאּפ םענייש ןופ ןטקוד

 .ןצעזענ ערעדנוזַאּב ןקיטלעוועג

 ןעגנומיטש עקיטלָאמעד יד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא'ס ןוא

 ןעוועג זיא ''םיפוצ תפונ ,, סנואיל רסימ סָאװ ,םוטנדיי ןשינעילַאטיא םייּב

 שּבכמ תחּתמ ,, סױרַא זיא'ס סָאװ ,רעכיּב עשִיערּבעה עטשרע יד ןופ סנייא

 טעדנירגעג טָאה סָאװ ,תַנוּכ םהרבא טצרא רעטעדליבעג רעד ,"סופדה

 ןיא קורד עשיערּבעה ַא ןרָאי רעקיצעּביז יד ןופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 ,192 ,ןטרָאד 1

 (ל"זַאא 171-170 ,90 ,26 ,ןטרָאד 2
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 זַא ,/,קירָאטער , סנואיל רסימ ןופ טקיצטנַא ױזַא ןעוועג זיא 1 ַאוטנַאמ

 טנַאקַאב רעכינ סָאװ יז עּבַאנפיױוא עטשרע ןייז רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע

 ,* ןזיירק ערעטיירּב יד ןכַאמ

 1424 ןיא טָאה ןואיל רסימ זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ
 ,קיטַאמַארג רעשיערּבעה רַאפ ךוּבנרעל ַא םידימלּת עניייז רַאפ טסַאפרַאפ
 ,ןזיירק עשידיי ןיא טיײרּפשרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא קרעוו עקיזָאד סָאד
 טקראטשעג ךיז טָאה'ס רעמ סָאװ ,טרעדנוהרָאי ןט15 םנופ רעּבָא ףוס םוצ

 עכעלטסירק יד ןיא ךיוא ךַארּפש רעשיערּבעה רעד וצ סערעטניא רעד

 רעד טקעוװרעד עטנרעלענ עשידיי יד ייּב ךיז טָאה ,ןזיירק עטנרעלעג
 ייז רַאפ ןפַאש ןוא ןגעלָאק עכעלטסירק ערעייז ףליה וצ ןעמוק שטנווו

 -?ביּב רעד טימ ךיז ןענעקַאּב סָאד ןרעטכיילרעד ןלָאז סָאװ ,רעכיּבספליה

 -וד םהרבא ,דימלּת סנואיל רסימ סע טָאה קעווצ םעד וצ טָא .ךַארּפש

 .,"םהרבַא הנקמ , קרעוו שיטַאמַארג טנַאמרעד ןּביױא|ייז טסַאּפרַאפ ,סעמלעּב

 קרעוו ןייז טּביירש רע זַא ,ןָא ןיילא ייּברעד עקַאט טזייוו רעסַאפרַאפ רעד

 רַאפרעד ןוא {! "רעקלעפ ערעדנַא , רַאמ ךיוא רָאנ ,ןדיי רַאפ זיולּב טינ

 רעשיניײטַאל ַא טימ ןעמַאזוצ (1828 ,קידענעוו) ןענישרעד קרעוװ סָאד זיא

 טימ טסורדעג ןעוועג זיא טסקעט רעשיערבעה רעד ןוא ,גנוצעזרעּביא

 .ןענעייל םייּב ןרעוו ?שכנ טינ ןלָאז ''םִייוג,, יד ידכּב ,תודוקנ

 -רעד עקיטכיוו א קפסיילּב טייצ רענעי רַאפ זיא קרעוו סעמלַאּב-יד
 יוּב םעד ןדנירגַאּב שיפָאזָאליפ טווּורּפ ?םהרבַא חנקמ ,, לעּב רעד .גנונייש

 קילּברעביא ןשיטירקישירָאטסיח ַא םיִג ,ךַארּפש רעשיערבעה רעד ןופ

 טפראװו ןוא קיטַאמַארג רעשיערבעה רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןגעוו

 רע סָאװ ,? םיקדקדמ עקידרעירפ יד ןופ ןעגנּויושנָא עליפ ּפָא ייּברעד

 ,249 ,'רומַארעמיל דנוא עטכישעג רוצע ,ץנוצ עז 1

 ירמא דינמ רפס יתיארו יתדריק :"םיפוצ תפונ; ףוס ןיא טפירשוצ ןייז עז 2
 יסומלקב ידי יתחלשו יתיּכשמ ירדח לא ויתאבהו ויתקבח ףא ויתזחא ןכ לע ;,,רפש

 ,"םינרה תא וב תוכול ויתבתכו

 קודקדה יללכ יתרבחוא 1474 ןופ ּװירּב ַא םעניז ןיא טּביײרש ןואיל רסימ 5

 עו) "םיקוחר םייאכ וטשּפתהו םדצמ ילכואל שבדמ וקתמ רשא הנש םירשע יל הז

 ,(62 ,עוו ,"ןרושיג טקַאּגָאק

 "ותלו שורדל ובל וננדי רשא םילרעה ןמ וא לארשי ינבמ שיא אצמא םא 4

 ,ןכוש רבד ונב יכ ץראה ימע לכ ועדי הז ונרפסב יִכ ,,,הפצא וּב רשא המכחה
 | ."רבגנ וננשלבו

 הנקמפ ןיא .(יחמק דוד 'ר) ק"דר םעד ןנעק סױרַא רע םערט טּפָא םרעדנוזַאּב 5
 . ןמ םיבר ונשח רשא ,,םה הלא; :ןקורדסיוא ענױזַא טּפָא רימ ןענעגעגַאּב ?םחרבא

 ,"ומע ביבחהו יחמק רוד יּבר שכּתשִנ הולו ,,,םהירבד יניֵעֹּב וארנ אלו םיקדקדמה



 1 ןדיי ייב רושַארעטיל רעד ןופ עטכישענ יד

 יד ןשיווצ רעטשרע רעד בנַא זיא סעמלַאב-יד .עטעדנירנַאּבמוא ראפ טלַאה

 -ללעז ץנַאג םִלַא סיסקאטניס םעד סיוא טלייט סָאװ ,ןנָאלָאליפ עשידיי

 1 קיטַאמַארנ רעד ןיא ?ייט ןקידנעטש

 טווּורּפ רע יױזַא יו ,רעסַאפרַאפ רעזנוא רַאפ זיא שיטסירעטקַארַאכ

 ןיא שדוק-ןושל זַא ,גנוניימ ענעמונעגנָא יד ןה ןדנירנַאּב ךעלטפַאשנסיוװ

 יד ןיא זַא ,םילבוקמ יד ןֹופ ערעל יד ןה ,ךַארּפש עטלייוורעדסיוא יד

 ענעגרָאּברַאפ ַא טקעטש "תויתוא יפוריצ , יד ןיא ןוא רעמרעוו עשילניּב

 סָאװ ,הדגַא רעשילּביּכ רענייש רעד ףיוא ייּברעד ךיז טציטש רע .טפַארס

 ןשינעפעשַאּב עלַא ןושארה-םדא רַאפ טכַארבעג טָאה טָאנ זא ,טלייצרעד

 ןבעג ןעמענ ייז לָאז רע ,ןעלמיה יד ןופ ?נייפ עֶלַא ןוא דרע רעד ןופ

 טעװ סָאד ,שינעפעשאּב רערעי ןפורנָא טעוו שטנעמ רעד יוזַא יװ ןוא,

 רעטנוא טכיירטש ,טינ קפס ןייק זיא סע .'ןעמָאנ רעקיטכיר ןייז ןייז

 ףיוא ןּבעגעג טָאה ןושארה-םדָא סָאװ ,ננונעכיײצַאּב עדעי זַא ,סעמלַאּבײד

 ןייז ףיורעד טָאה ומצעבו ודובכּב רעפעשַאּב רעד ןוא ,2 שדוק-ןושל

 ןופ תוהמ ןתמא םעד טקידדענסיוא קידנעטשלופ טָאה -- ןּבענעג המּכסה

 רעד ררועמ זיא ,רַאפרעד עקַאט טָא, .שינעפעשַאּב רעקידנפערטַאּב רעדעי

 ח"ד ,שדוק-ןושל ךַארּפש עשיערּבעה יד רימ ןפוד ,"םהרבַא חנקמ , לעּב

 ;?טמיטשַאּב ןוא טפַאש סָאװ ,עטלייוורעדסיוא ןוא עטלייטעגסיוא יד
 -ענ ןוא ןפירנַאּב ענייז ןפַאשעו ןטשרע םוצ שטנעמ רעד טָאה ריא ףיוא

 רעטלוב ראפרעד ןקירד ןעמענ ןוא ןעננונעכייצַאּב עריא ןוא ,ןעקנַאד

 .5 תונושל ערעדנַא עלַא ייּב יו ,ןכַאז יד ןופ תוהמ ןתמא םעד סיוא

 טימ רעֹּבָא ,תואיקּב סיורנ טימ ןּבירשענ זיא "םהרבא הנקמ , רעד

 טינ ראפרעד טָאה קרעוו סָאד ןוא ,ךַארּפש רעקיגָאװרעװש דעטרַאה א
 ןּבָאה סָאו ,ןזיירק יד ןיא טרפב ,םלוע םייּב ןעמונעגסיוא סרעדנוזַאּב

 עכעלטסירק יד ייּב -- קרעוו סעמלַאּנ-יד ןיא טקיטיונעג ןטסייממא ךיז

 רַאפ ךרד-הרומ ןוא יּבּו רעתמא רעד זיא רעּבָא רַאפרעד .4 ןטסיערבעה

 ןרָאװעג ןסיוו ןשיערּבעה ןופ טיבעגנ ןפיוא ןטסינַאמוה עכעלטסירק יד

 .(שומשהו הבכרהה רעש) "םהרבא הנקמ} ןיא רעש ןטעּביז םעד עז 1

 .גנַאגמוא יד זַא ,תויאר "עכעלטּפַאשנסיװֿא ןעגנערּב ךױוא םווורּפ סעמלַאּב.יד *
 .ןושל רעדנַא ןייק טינ ןוא שִיערּבעה ןעװעג זיא תורוד עכעלשטנעמ עטשרע יד ןופ ךַארּפש

 ארובה םיכסה ֹובש ןושלח והז יכ ןימאנ ןכלא :רעש רעטשרע ,'םחרבא הנכמע 8

 לד בנה רצויה אוהש עודיה שדקה :רמול הצור שדוקה ןושל ארקי ןכלו ,םדאה םע
 ,"שודק לכמ םתס שדקה םחי רתֹוי תואי ודבל ול ןכלו םישודק לכ לע שדוקמו

 סעמלַאּבַײד טימ ןטסיערגעה עכעלטסירק יד ןופ טייקנדירפוצמוא .רעד ןגעװ 4
 ,39--27 ,ו"זַאא "עגערטייּב} :סעלרעֿפ ייּב עז ,קרעװ
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 טנַאקַאּב ,יזנּכשַא יולה רֶׁשֲא 'רּב והילא ךוד-ךֹּב רערעגניי ַא סעמלַאּב-יד
 .ַאטיוװעל וחילא ךיוא ןוא רוחּב והילא ןעמָאנ םעד רעטנוא

 רימ ;תועידי עּפַאנק ץנַאג רימ ןּבָאה ןרָאי עגנוי סיולה והילא ןנעוו

 ןופ טייוו טינ ,םייהשּפיא ףרָאד םעד ןיא ןרָאּבעג זיא רע זַא ,זיולּב ןסייוו

 סָאד .אהנולּפ ?קיטש ַא ןטרַאפ ןיא רָאי-סטרוּבעג ןייז ןגעוו ,גרעּבנרינ
 רעד ףיוא ייּברעד ךיז קידנציטש ,14/9 רָאי סָאד ןָא ןזייוו ןפַארגָאיּב בור

 ןענישרעד זיא עכלעוו ,"רוחּב , ןופ עּבַאנסיוא רעטייווצ רעד וצ המדקה

 ."הנש םיעבש ןבכ ינא ירהו, :ךיז ןנעוו טגָאז יולה והילא זװ ,1942 ןיא
 זיא והילא 'ר זַא ,ןענעכער ןוא עטַאד רעקיזָאד רעד ןיא רעּבָא ןקפס רימ
 ירעש , קרעוו ןזעיגילער םעד ןופ טַאלּב ןטצעל ןפיוא ,1408 ןיא ןרָאּבעג

 רעכלעוו ,יולה והיֵלא טזייוו ,1548 ןיא ןענישרעד ןיא'ס סָאװ ,"ארויד

 רע זַא ,ןָא שוריפב ,עּבַאנסיױא רעקיזָאד רעד ןופ רָאטקערָאק ןעוועג ןיא

 ,1468 ןיא ןרָאּבענ זיא רע זַא ,תועמשמ .1 רָאי קי צ כ ַא םלַא ןיֹוש זיא

 ןוא ,ןעוו .ןיִז ןיינ ןופ רעטסנניי רעד ןרעטלע ענייז ייּב ןעוועג זיא רע

 ,עילַאטיא ןייק ןעמוקעגנָא זיא יולה והילא ןדנעטשמוא ערעסָאװ ייּב
 טכַארּבעג ןיהַא םיא ןּבָאה ךעלניישרָאװ טסכעה .רָאלק ףיוא טינ ןעמ סייוו
 ןזָאל ךיז ןדיי עשטייד לי8 ױזַא ןעגנגווצענ ןּבָאה סָאװ ,תוּביס עּבלעז יד

 עשטייד יד ןיא ןדיי ףיוא תופידר עקידנעטש יד -- עילַאטיא-םורד ןייק

 עסיורג ענייק יולה והילא טָאה דנאלשטייד ןיא זַא ,רָאלק זיא סע .תונידמ

 ליכּב ןענייז ןדיי עשטייה יד ,ןּברָאװרעד טינ תועידי עשינָאלַאליפ

 עשידרפס יד ייּב ןוא ,קודקידה תמכח ןיא ןעוועג םנווַאהַאּב קינייוװ רעייז

 טסיזמוא טינ םיזנּכשַא יד ןּבָאה טייצ רענעי ןופ ןדיי עשינעילַאטיא ןוא

 קפס ןייק רַאפרעד זיא סע ;?"הפ ידבכ , ןוא "הפש יגלע , סלַא ןטלָאנעג

 :ַאמיװעל הילא ןופ ריש רעקידנגלָאֿפ טקודעגּפָא זיא טרָאד 1

 ארודמ בר קחצי םש לע ארוד ירעש םיענ רפס
 ,הרוה םיניד וחומכ ןיא לכאמ ירבד לכ רוסיא וּב

 הרות ידומל תועיד בור םע ,הדנ תוכלח דטצנ ֹוב

 הריציה לש ןטק רּפסמ ןכ ,ם"בשמ 'ג םרַּפל םפדנ

 ,הרובגל 'פ ןקז ,רוחב והילא אוה ררושמה

 ,58 ,1847 ,ןטרָאד ;14 ,1842 ,"םטנעירָא .ד .לּב-,רעטילא 1199 ,1841 'ןויצ,:ךיוא םעד ןנעװ עז
 יוננשאה ןהּכ לואש וצ ּוירּב ןטסּוװַאּב ןייז ןיא סיוא טקירד לאנּברּבא קחצי 2

 םביירש ,"םיזנּכשאק ערעדנַא עלַא ןשיװצ סַאנסױא טלַא ,רענעי סָאװ ,גנורעדנּוװרַאּפ ןייז

 / ןוכי לב ןושל תוחצ רבד רהמ וינפוא לע רובד רבד םימכח ןושל, :שַיערּבעה ןייש ױזַא

 תחת המה םיבר ןכו םימלש םא הינבר יפב אלו תבצוח ונממ רשא רוצה ,זנכשא ץראב

 |  ('א 'מע 11 ,'וכו תובושת) "הניב ןיאו ןושל נעלו ןואו למע םנושל

 לכופ :ָאניצנוש עשוהי רענעילַאטיא רעד ךיוא םּביירש ןיז םענעגייא םעד ןיא

 םיתפשב אטבל םהב הכ ןיאו ןושל ידבכו הפ ידבכ הפש יגלע םח םענטב םיזנכשאה

 עו) "םתיא עמשש ימ אלא םניבי אלו ,םבל ךות ןכושה קכועה םומלוקב בותכל אלו
 ,(א 'םע 29 ,לבצנסיוא רענַאיצענעװ ,"תורודמ ארוק,



 יב לע : גע שער

 טּפירקסונַאמ ןקיסנעהנגײא סַאטיװעל והילא םיוא לטייז ַא





 63 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ,ןרָאװעגנ "קדקדמ , רעסיורג רעד זיא יזנּכשאה והילא סָאװ ,סָאד זַא ,טינ

 םנופ ףוס םוצ ןיוש .לוש רעשינעילאטיא רעד ןעקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ טָאה

 טניפענ 1804 ןיא ןוא קידענעװו ןיא יולח וחילא רימ ןענעגענַאּב ה"י ןט9

 ענייז ןיא טמיטרַאֿפ ַאודַאּפ רעטנעצ-רוטלוק ןטלַא םעד ןיא ןיוש ךיז רע

 עטשרע ןייז .םידימלמ טימ טלננירעגמורַא ןוא 1 םידומיל עשינָאלָאליפ

 קיטַאמַארג סיחמק ףסוי וצ שוריּפ ַא ןעוועג זיא טעּברַא עשיגָאלַאליפ
 -עלקרע ןוא תופסוה  סרוחּכ והילא קנַאדַא סָאװ ,''תעדה יליבש ךלהמ,

 יז :;ןזיירק עכעלטסירק יד ןיא ןעמונעגנָא רעייז ןרָאװעג יז זיא ,ןעגנור

 טסיערבעה רעטַיַאקַאּב רעד ןוא .? ןבאנסיוא עלימ ןטלַאהענסיױא טָאה

 וצ טָאה רע ?יפיוו ןעווענ חדומ ןיילַא טָאה סָאװ ,רעטסנימ ןַאיטסאּבעס
 וליבש ךלהמ 3 םעד ןּנעגענסױרַא טָאה ,? ַאטיװעל והילא ןעקנַאד

 .(1886 ,1881 ,לעזַאּב) גנוצעזרעּביא רעשינייטַאל ַא טימ "תעדה

 עכעלרנייפ יד ןופ טנעה יד ןיא ןיירַא זיא ַאודַאּפ תעּב ,1809 ןיא

 ןֹוא קידייל ןוא ,ןגעמראפ ץנַאנ ןייז ןרָאלרַאפ יולה והילא טָאה ,תולייח

 1814 ןיא) םורַא ראי עקינייא ןיא .קידענעוו ןייק קעוַא רע זיא זיולּב

 ןטנרעלעג םעד טימ ךיז טעדניירּפַאּב רע ּוװ ,םיור ןיא ךיז רע טצעזַאב
 יד טָא .ָאּברעטיו אידישזדע ןכעלטסייג ןשילױטַאק ןבושח רעייז ןוא

 עקיטכיװ טסכעה ַא טליּפשענ טָאה טפַאשדניירפ עקירָאיננַאפ עקיזַאד

 טָאה אידישזדע .* םייקיטעט רעכעלטפַאשנסיװ סָאטיװעל והילא ןיא עלַאר

 טימ ןּבעגענַּפָא קינייװ רעײז ךיז םָאה רע זַא ,ןָא ןײלַא םזייו רוחּב הילא 1

 אלו יתונש בור ורבע רבכ יתונועבש ףאוע :"יּבשת; וצ המדקה עטייװצ יד עז ,דומלּת

 ,"יתשמש טעמ םימכהלו אברו ייבאד תויוחב הכוטב יתיאר

 ןיא תופסוה סלה והילא טימ קיטַאמַארג םיחמק ןופ עּבַאנסױא עטשרע יד 2

 עניו טימ טּפירקסונַאמ רעקיטנעהנגײא םילח תילא .1508 ןיא ורַאזיּפ ןיא ןענישרעד

 :ײּב עו) ייומ ןשיטַאיזַא רעדַארננינעל ןיא ךיז טניפעג קיטַאמַארג סיחמק וצ תופסוה

 ,(עיּפַארגָאמָאפ עטניילעג

 ,39 ,32 .װ ,טיצ םעלרעּפ עז 5

 לַאניררַאק םוצ ןעגנוָיצַאּב עכעלדניירפ ענייז תוכיראּב םּבײרשַאּב אפוג יולה חילא 4 |

 יברעד טכייררטש רע ."תרסמה תרוסמ} ןייז וצ המדקה רעטידד רעד ןיא .ָאידישזרע

 דיס ונקתמה ןכבו :דימלּת ןטנרעלעג ןייז ייּב טשַאנעג ליפ טָאה אפוג רע זַא ,רעטנוא

 תמאה םע רשא ,םימיענו םיבומ םירבד ,יתלצא ונממ ינא םנו ,יתלצא וילע יחורו ,דחי

 ןיא .(עּבַאנסױא רענַאיצענעװ רעטשרע רעד םיול ןרימיצ רימ ,(9-:8 ןטרָאד) "םימיכסמ

 רעד ןיא תועידי ענייז זַא ,ןָא יולה הילא טזײװ "יּבשתע ןייז וצ המדקה רעמירד רעד

 לע ומחמתי םגא ?ןָאירישזדע ןעקנַאדרַאּפ וצ ךעלסילשסיוא רע טָאה ךַארּפש רעשיכירג

 ןעדי אל לבא ,אוהה ןושלה ריכמ יניאש םעדיּב תומוקמ הברהב יתאבהש ןוי ןושל

 ןריטיצ רימ) "הלא לכ יתלבק הנש הרשע השלש ומע יתרמע רשא לאנידרקה ןָמׁש

 {(1541 ןופ עּבַאנסיױא רעטשרע רעד םיול



 גרעּבניצ ,י ר"ד 64

 -ןירַא םיא לָאז רענעי ידכּכ ןַאטיװעל טימ טנַאקַאּב הלחתה רעד ןיא ךיז

 יד טימ טפַאשמנַאקַאּב יד ןרעטכיילרעד םיא ןוא רּתסִנה תמכח ןיא ןריפ

 ןרָאװעג טיהעגפיוא םויה:דע וליפַא זיא'ס .םירפס-הלּבק עשיעוּבעה

 םירפס-הלּבק סחקורה רזעלא ןופ טפירשּפָא עקיטנעהנגייא סיולה והילא

 עכלעוו ,"הריצי רפס , ףיוא שוריּפ ַא ןוא "שפנה תמכח 'פ, ,"ֹאיֵזָר ידוס,

 ןייז רַאפ ?לעיצעּפס טריּפָאק 1818 ןיא טָאה רעמנרעלענ רעשידיי רעד

 ןשיוצ ףמַאק רעקידתונשקע רער .1 ָאידישזדע רעצישַאּב ןוא דימלּת

 סָאװ ,רענַאקינימָאד יד ןוא ןרָאקרעפעפּפ דמושמ םעד טימ ןענילכייר

 טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ טָאה ,םשור ןקיטלַאװג ַאזַא טלָאמעד טכַאמענ טָאה

 ךַארּפש רעשיערבעה רעד וצ ןזיירק עטנרעלעג יד ןיא סערעטניא םעד

 ןעוועג רַאפרעד זיא ָאידישזדע ןקירינַאּב-ןסיװ םעד .רוטַארעטיל ריא ןוא

 ןּבעל ןוא בייל טימ ךיז לָאז דניירפ רעשידיי ןייז ,ןשטנווועג סרעדנוזַאּב

 ךוּבטנַאה א ןּביירשנָא לּכיםדוק ןוא עיגָאלָאליפ רעשִיערּבעה טימ ןּבענּפָא

 -געמ עלעירעטַאמ יד יולה והילא ןּבעג ידכּב .? ךַארּפש רעשיערבעה רעד רַאפ

 םיא ָאּברעטיװ טָאה טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ טימ ןּבענּפָא ךיז טייקכעל

 ךָאנ .? ןתוכרטצה עֶּלַא טימ טגרָאזרַאפ םיא ןוא (1517) ךיז ייּב טצעזַאּב
 -ןַא עכעלטפַאשנסיוו סָאטיוװעל ןרעטש טנָאקעג טלָאװ סָאװ ,העינמ ןייא

 םייּב טָאה רע :ןקיטייזַאּב וצ סנטייצַאּב טגרָאזעג ָאּברעטיװ טָאה ,טעּב

 קורד עשיערּבעה ַא םיור ןיא ןדנירנ וצ שינעּביולרעד ַא טלעוּפעג טסּפיוּפ

 ןּוא .ןכעלטנפערַאפ וצ קרעוו סָאטיװעל עּבַאנפיוא רעלעיצעּפס רעד טימ

 ןָאנ קרעו ַא טּביירש ןוא ''הרוּת לש הלהְאֹּב , טציז יזנּכשַא יולה והילא

 עטמירַאּב סָאטיװעל ןענישרעד םיור ןיא זיא 1817 ןיא ןיוש ,קרעוו ַא

 טכעלטנפערַאפ יולה והילא טָאה ריא ךָאנ ךיילנ ןוא ''רוחּב,, קיטַאמַארנ

 -ַמֲאק ןוא עדמערפ ןנעוו ךובנרעל ןייז ןוא ''םיִלעּפה קודקדּב חול , ןייז

 * '"הבּכרהה רפס, ךַארּפש רעשיערּבעה רעד ןיא רעטרעוו עטריצילּפ

 ,1-1020 יז .לן'ב "ל"דש תורגא , עז 1

 ,"רוחב, עּבַאגסױא רעטשרע רעד וצ עדעררָאּפ יד עז

 | .9 ,1538 ,"יּבשת,; םוצ עדעררָאּפ 9

 טָאה תופםוח ענעדיישרַאּפ טימ "הבכרהה רפסמ סעד ןופ עּבַאגסױא עמייווצ יד 4

 :ריש ןקידנגלָאּפ ןיא םולש םייּב ןָא םזייו רע יװ ,1546 ןיא אפונ יולח הילא טכעלטנפערַאפ

 ,רכנ ובתכב רשא--רכזנה רבחמה רמאא

 יתרמג ותוא ימורבו--יתרּבח חבכרחח רפס

 יתרבד רשא יתבטה--יתרבע וב תינש תהתע

 רסמנ אוה ידימ ןכנו

 רשה ונרינמוב לאינד תיבב

 חנוכמ דניקלידא ויילינרוק ידי לע םפדנו
 ,הנוממ הכאלמה לע רשא



 65 ןדיי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 עסיורג ייווצ רעּביא טעּברַאעג ןרָאי ןופ ךשמ ַא ךָאנרעד טָאה יולה והילא

 "'תונורכזה רפס, עיצנַאדרָאקנַאק-ביּב ַא רעּביא :קרעװ עשינָאלַאליפ

 סָאװ ,רעטרעוו עשימַארַא עלַא ןופ "ןמנרותמ , ךוּברעטרעװ ַא רעּביא ןוא

 רעּבֶא ןּבָאה תומוהמ-סנירק עכעלקערש .דומלּת םעד ןיא רָאפ ןעמוק

 רסיק םעד ;ןטעּברַא עכעלטפַאשנסיװ ענייז ןסירענרעּביא לָאמַאטימ

 יד ייּב ןוא ,(1927) םיור ןייק ןסירעגניירַא ךיז ןּבָאה תולייח סלראק

 ןרָאלרַאפ יולה והילא טָאה ,ןעמוקעגרָאפ טרָאד ןענייז סָאװ ,ןעיירעּביור

 "רַאפ ןיוש ענייז ןופ לייט ַא ךיוא טרעיינ ,ןנעמראפ ץנַאג ןייז רָאנ טינ

 "דנו-ענ ייווצ ערעווש טכַארּברַאפ טָאה יולה והילא .! ןטּפירקסונַאמ עקיט

 "רַאפ רע ּוװ ,ָארַאזיּפ ןיא םיא רימ ןענעגענַאּב רֶאי ןּבלעז םעד ןיא ,רָאי

 יקרּפ,, קרעװ שיגָאלָאליפ ןייז אניצנוש רעקורד ןסיוועג םייּב טכעלטנפע

 יַאֹּב רע זיּב ,טעטש ערעדנַא רעּכיא רע טרעדנַאו טרָאד ןופ = "והילא

 טייצ עטשרע יד םיא טציטש טרָאד .קידענעוו ןיא 1829 ןיא ךיז טצעז

 רעשידיי רעד זַא ,רַאפרעד טגרָאז סָאװ ,ָאידישזדע דניירפ רעיירט ןייז

 רעכעלטפַאשנסיװ ןייז ןּבענּפָא ךיז טייקכעלנעמ יד ןּבָאה לָאז רעטנרעלעג

 -ענעוו ןיא ןענופעג יולה והילא ךיוא טָאה עציטש עקיפופנרָאז .5 טעּברַא

 םיא ייּב טָאה רעכלעוו ,וולעס יד שזרָאז ןטדנַאזעג ןשיזיוצנַארפ םייּב קיד

 ןיא טכעלטנפערַאּפ יולה והילא טָאה 1838 ןיא 4 שיערבעה טנרעלעג

 ,"תונורכוה רפסק םוצ המדקה יד ךיוא ןוא ,10 ,1528 ,"תרוטמח תרוסמ, עז 1

 םעד םקורדעג סָאה ָאניצנוש זַא ,ןָא םזיװ רע תעּב ,תועמ ַא טָאה בקעי ןּב 2

 עּבַאגסױא ,רענַאיצענעװ ,רעטייװצ רעד ןופ םולש םניא .,1520 רָאי ןיא "והילא יקרּפ,

 רבח רשא ,םיקרפח ולא תינש וספדנ ןכבוא :הרעה עקידנגלָאּפ טקורדעגּפָא זיא (1546)

 םימיב ול ועדונ אל רשא ,םהילע ףיסוה םיבו םירבד תצקב םיקדקדמה ריבא וה לא

 .152/) "ר"ופ תנשב וניצנוש שיאל ,רזיפ ריעב םיפדחל םנתנ רשאכ םהחו

 יוצ רעטנַאסערעטניא סםיולה והילא ןיא םלייצרעד תוכירַאּב םרעװ םעד ןגעװ 5

 רׂשֲא 'רב וחילא רמאע :"ןמגרותמ} ןכעלטפירשטנַאה ןייז ןיא ךיז םניפעג סָאװ ,םּפירש

 ןמורב רפסה הז רובחנ יתלחתה הנהו ,'וכו יתמלשהש ירהִא :רבחמח יזנכשאה יולה

 תינשה תנשב יהיו םלוע תאירבל ששו םינומשו םיתאמו םיפלא תשמח תנשב יתבר

 ירפמ לכ ינממ וחקולו הזבלו ללשל התיהו ריעה הדכלנ ק"רפל ז"פר אוהש ותלחתהל

 םימרטנוק תצק םא יכ ונממ יל וראשנ אלו הזה רפסח יצחהמ רתֹוי השענ היה רבנו

 ימע םיתכלוחו ילכב יתמשו םיתחקלו תוצוח ברקכ םיסובמו םיסומר יתאצמ רשא ןיֿפרו

 תנשב הייסיניו הללוהמה ריעל הנה יתאבש דע רחא םע לא הכלממו ריעל ריעמ הלוג

 רפטה רובחב ךתכאלמ תא תילכ אֹל עודמ :רמאל ילא ןמשחה רבד יהיו ,םרֿפל ם"רת

 אנ בשה ,המ יהו :יל רמאו ,יתֹוא תורוקה לכ תא ול יתרפסו ;ךל יתרמא רשא

 תפאו ינתצ ןבו ךרנש תא ןתא ינאו הוה רפסה תוצרפ רודגו ,הנושארבכ יּהתּו ךדי

 "איסיניװ הפ ןמק םרפל א"צר תנש םבש "רעב 'ד םויה יתמלשהו יתאצמו יתעגיו

 (68 ,| ,'עטכישעג עש דוי פ ןיזַאנַאטק עו)

 ןיא חלעס יד וצ װירּביקגַאד םיולה והילא ןוא ,181 ,זש ,ךוּברַאי ,לירב עז 4

 | ."תונורכזה רפס, וצ המדקה רעד

)5( { 
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 םעד סױרַא טגָאז רע ּוװ ,/תרוסמה תרוסמ , קרעוו טמירַאּב ןייז קידענעוו
 ןיא םימעט יד ןוא תודוקנ יד זַא ,קנַאדעג ןעיירפ רעייז םייצ רעכעי רַאֿפ
 ןעוועג ןענייז ייז ;''יניסמ חכלה , ןייק טינ ןענייז טסקעט ןשילּביּב םעד
 ימיב וליפַא רָאנ ,ןטייצ סארזע ןיא זיולּב טינ טנַאקַאּבמוא ןצנַאגניא ךָאנ
 ,חרוסמה יִלעּב יד ןופ וטפיוא רעקידרעטעּפש ַא טשרע זיא סָאד ;ךומלּתה
 :דומלתה תמיתח ךָאנ הירבט ןיא טּבעלעג ןּבָאה סָאװ

 -ָאטרָא יד ןיא טייקנדירפוצמוא עסיורג ַא ןפורעגסיױרַא טָאה סָאד
 עתמא ןריפסיוא סיולחה והילא ןיא ןעזרעד ןּבָאה ייז ,ןזיירק עשידיי עשיסקָאד
 גנושרָאפ עכעלטפאשנסיװ סַאטיװעל טָאה רעּבָא רַאפרעד .תוסרוקיּפַא
 .טלעוו רעטנרעלעג רעכעלטסירק רעד ןיא םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמעג
 סרעטסנימ טימ לעזַאּב ןיא ןרָאװעג טקורדענרעּביא ךיילג זיא קרעוו סָאד
 טימ .סעדעררָאפ סָאטיװעל יירד עלַא ןופ גנוצעזרעּביא רעשיניײטַאל
 עכעלטסירק עקידרעטעּפש עלַא טצונַאּב ךיז ןּבָאה "תרוסמה תרוסמ,
 ןאיטסירכ טָאה 1772 ןיא .דנַא ליפ ןוא יסָאר-יד ,ףרָאדסקוּב :ןטסָיערּבעה

 ןיא ןוא קרעו םעד ןופ גנוצעזרעּביא עשטייד ַא טכעלטנפערַאפ רעיַאמ
 טכעלטנפרַאפ גרוּבזניג דיוד .טסירכ טָאה (18067) טייצ רערעיינ רעד
 .עיפַארנַאיב סָאטיוװעל טימ גנוצעזרעּביא עשילגנע ןַא

 עיצנַאדרָאקנַאק ןייז טקידנערַאפ ךיוא ַאטיוועל טָאה קידענעו ןיא
 קיצנַאװצ רעכעה טעּבראעג טָאה רע רעכלעוו רעּביא ,''תונורכזה רפפ,,
 -טנפעראפ ַאטיוועל טָאה קרעוו עשינַאלָאליפ עקידרעטעּפש ענייז ,2 רָאי
 לביברעטרעוו שיטרּבעה-שידיי ַא ,(1841) "ןמנרותמ ,, :ַאנסיא ןיא טכעל

 ןינעב יתעד ךל אהוע 115:-11 ,1538 ,תרוסמה תרוסמ וצ עדעררָאפ עטירד 1
 ארזע רחא אלו ארוע ןמוב אלו ארוע םֶדוק ויח אל םימעסהו תודוקנהש בושחא :הוה

 רמוא ןכל .,,,(22) תוחוכנו תורורב תויארב תיכוהל יל שיו ,דוטלתה תמיתח רחא דע

 ילעּב ןמו רע רומלתה ימכח ימיב ארבנ אלו היח אל דוקנהש יל רורב יכ ינא

 סיולה והילא ךיא עז) (24-23) "רוקנה לכ ונלבק םהמו אירבט ישנא םהו תרוסמה
 ,(9 'ז ,2 יּפַאק ךיוא ןוא המדקה יד ,"םעט בוא

 .םלָאועג טָאה קרעװ סָאד .2/ ,1558 ,"'תרוסמה תרוסמא וצ המדקה יד עז 2
 עטנַאקַאּבמוא םיוא רָאנ ,זירַאּפ ןיא ןרעװ םקורדעג ולעס.יד ןופ תולדּתשה רעד ךרוד
 ,טקורדעג טינ םויה:דע זיא'ס ןוא ןרָאװעג םכעלטנפערַאפ טינ קרעװ סָאד זיא תועינמ
 ;טַאנָאמ,) ריפנײרַא רעד ןוא װלעס-יד וצ ווירּב.קנַאד סַאמיװעל ;זױלּב ןענייז טקורדענ
 ןיא ,147-2146 ,שװ ,'ערָאּברעמעל) המדקה עטמַארגעג יד ,(608-96 ,אװ ,םפירש
 רעּבָא זיא סע ,עיצנַאדרָאקנָאק עצנַאג יד ןכעלטנפערַאֿפ טלָאזועג גרעּבדלָאג ,ב טָאה 5
 ,("אמגאא זיִּב) םרטנוק רעטשרע רעד זיולּב סױרַא
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 לגוּבײרשַאּב ןוא גנושטייטסיוא ַא) 'יּבשּת , ןוא ! (1849) ''םירבד תומש ,

 ,2 (םישרדמ ןוא דומלּת ןיא רָאפ ןעמוק סָאװ ,רעטרעוו 9 ןופ

 ןיֹולּב טינ תוכייש א ןיוש ןּבָאה קרעוו עטנַאמרעד ייווצ עטצעל יד

 יד ןגעוו .שידיי-טלַא וצ ךיוא רָאנ ,גנושרָאפ-ךַארּפש רעשיערּבעה רעד וצ

 רעֹּבָא זנוא טעװ טיּבעג ןקיזָאד םעד ףיוא יולה והילא ןופ ןטסנידרַאפ

 ,קרעוו רעזנוא ןופ דנַאּב ןטסקעז םעד ןיא תוכירַאּב ןדיייר ןעמוקסיוא

 ןלעװ טרָאד .רוטַארעטיל עשידיידטלַא יד ןרעוו טלדנַאהַאּב טעוו סע ּווװ

 םימ טינ :טינש ןרעדנַא ץנַאג ַא ןופ ןיולח והילא טימ ןענָאקַאּב ךיז רימ

 ײרשןענַאמָאר "ןקילייווצרוק , םעד טימ רָאנ ,גָאלָאליפ םענעקורט םעד

 ַאֹר .ןענַאמָאר-רעטיר ערעדנַא ןוא ךוּביאבּב םנופ רעפעשַאּב םעד ,רעּב

 םעד והילא ןופ זיולּב גנוצַאשּפָא ןַא ןּבעג ?ייוורעד רימ ןלעוו רעּבָא

 ןעוועג םינ זיא ַאטיוועל .''תרוסמה תרוסמ ,, ןופ רעייטשרָאפ םעד ,''קדקדמ ,,

 יי: ַא ןָא ךיז טגנַאפ ןעמָאנ ןייז טימ טָאװ ,רעשרָאפ רעקידנעטשּבלעז ןייק

 םיא ןָאק ןעמ ;טיּבעג-סטפַאשנפיװ ןייז ןופ גנולקיװטנַא רעד ןיא ?טיּפַאק

 םנופ ןגָאלָאליפ עשידיי עקיסַאלקטשרע יד טימ ןכיײלגרַאפ טינ טלַאּפנדעי

 -ךַארּפש רעשידיי ןופ רענייטשטנורג יד טגיילעג ןּבָאה סָאװ ,ה"י ן1

 | ,גנושרָאפ

 .רעקיטכיט ןוא רעקיסיילפ רעייז ַא זיופּב ןעוועג זיא יולה והילא

 "סיוא ןַא ןופ טנַאלַאט ַא טימ ןעקנַאשַאּב ךייר ןעוועג זיא סָאװ ,ןַאמבַאפ

 ,תוירבה ןיּב ברועמ א ןעוועג רע זיא וצרעד .רָאטַאזירַאלומָאּפ ןטנבייצענ

 ןטסעּבמַא ןעוועג רע זיא ןטפַאשנגייא עכעלנעזרעּפ ענייז טיופ ךיוא ןוא

 ,עלָאר רעשירָאטסיה טכיזניה רעסיוועג ןיא ,רעקיטכיוו רעד וצ טסַאּפענוצ

 טפַאשנסיװ-ךַארּפש רעשידיי רעד טימ ןענעקַאּב :טליפרעד טָאה רע סָאװ

 "עג עכעלטסירק יד ךַארּפש רעשִיערּבעה רעד ןופ ןטרַאנגיײיא יד טימ ןוא

 "רעד ןּבָאה ןעגנומערטש עשיטסינַאמוה יד רעכלעוו ייּב ,טלעוו עטערדליּב

 טָאה יולה והילא .לּביּב רעד ןופ ךַארּפש רעד וצ סערעטניא סיורג ַא טקעוו

 סע ןּבָאה רימ ןוא תואיצמח רקי רעסיורג ַא זיא לכיברעמרעוו עניילק עקיזָאד סָאד 1

 86--83 ,ןעלּפַאטש ,ךיירנייוו ,מ 8--131 ,קרעװ ,טיצ ,טעלרעּפ :ןּביג םעד ןגעוו תועירי ,ןעזעג םינ

 .ַאל ַא טימ םענייאניא םױרַא זיא סָאװ ,"יּבשּתע םנופ ןרַאלּפמעזקע בור סָאד 9

 ענעסירעגםױא עקינײא םימ ןרָאװעג טיתעגפיוא ןענייז ,(1541) גנוצעזרעביא רעשיניימ

 טשטײטעגסױא ךוא םרעװ סָאװ ,"ושי, טרָאװ סָאד ןעװעג םרוג טָאה סָאד ,רעמעלּב

 יד ןרָאװעג ןלעפעג טינ ןיא םרָאװ ןקיוָאד םעד וצ שוריּפ סַאטיװעל ,"יּבשּתע םניא

 ,עּבַאגסױא רענסיא רעד ןופ רַאלּפמעוקע םעד ןיא ,ןרָאזנעצ עכעלטסירק עקידרעטעּפש

 םָאד ּוװ ,ןגױב רעצנַאנ רעד ןסירעגסױרַא ןיא ,טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ רעכלעוו םימ

 סָאװ ,עּבַאגסױא רעלעזַאּב רעד ןופ רַאלּפמעזקע םעד ןיא ןטקורדעגּפָא זיא טרָאװ עדושח

 ןוא רעשיערּבעה רעד שניפעג סע ּוװ ,םידומע יד ןסירעגסיוא זיולּב ןענייז ,ןעועג ןּבָאה רימ

 י"שיג טרָאװ םנופ טסקעמ רעשינײטַאל
| 
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 יד ןריקיטירק סעמלַאּבייד יו טווּורּפעג טינ ,ןגעוו עיינ ןייק טכוזעג םינ
 ענייז ןופ ענייא ןוא ,יחמק ינֹּב יד יירטעג טנלָאפ רע ,הּברדַא --- עטלא
 טיטַאמַארג סיחמק דוד ןופ עּבַאגסױא עיינ ַא ןעוועג זיא ןטעּברַא עטצעל
 ַאטיוועל ?ייוו ןוא .('םיקומינ,,) ןעגנורעלקרעד ןֹוא תופסוה טימ "יפולכמ ,,
 רע טָאה ,טייצ ןייז ןופ ןבַאנפיוא יד ֹוצ טסַאּפענוצ טוג ױזַא ןעוועג זיא
 טבילַאּב ױזַא ןעוועג זיא ןוא ,רוד ןייז ייּב ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא
 והילא ךיז ןגעוו טגָאז טכער ןלופ טימ ןוא .1 ןזיירק עשיטסינַאמוה יד ןיא
 .ורעמירַאּב ןופ טייוו רעייז ןוא וינע ןַא ןעוועג עבטּב זיא סָאװ ,יולה

 ,רּבחמ רעדנַא ןַא ןעניפעג וצ רעווש זיא'ס זַא ,ןרעלקרעד ןּפָא ןָאק ךיא,
 ןּבעֶל ןייז ייּב ךָאנ ןלָאז קרעו ענייז זַא ,היכז יד ןּבָאה ךיא יו לָאז סָאװ
 -רענעייל םייּב ןעמונעונָא קרַאטש ױזַא ןייז ןוא ןרעוו טקורדעג טּפָא ױזַא
 ןשיוצ ןה ןדיי ןשיװצ ןה טנַאקַאּב טייוו זיא ןעמאנ ןיימ ,..םוקילּבוּפ
 ייפרעד עקַאט רָאנ .? "םידימלּת עניימ ןייז ייז ןרַאנ עלַא ןוא ,ןטסירק
 ןיימ ייּב רעווש ךיא , :ןכיירטשוצרעטנוא קיטיינ רַאפ יולה והילא טלַאה
 ןכעלטסירק א םעניימ ןעקנַאדרַאפ וצ ךיא ּבָאה ץלַא סָאד זַא ,רעפעשַאּב
 5 "געוו ןקיזָאד םעד טנכייצעגנָא רימ רע טָאה סָאד ,דימלּת

 -ינעילַאטיא רעד רעּביא טייוו טײרּפשרַאפ ךיז טָאה םש סַאטיװעל

 -ירַאּפ םניא ערדעטַאק ַא טניילענרָאפ וליפַא םיא טָאה ןעמ ;ץענערג רעש
 ןיא ןצעזַאב ךיז טלָאװעג טינ רעּבָא טָאה רע { טעטיסרעווינוא רעז
 טינ בושי רעשידיי ןייק 1498 ןופ שוריג םעד טניז זיא'ס ּוװ ,ךיירקנַארפ
 וצ ןעגנודַאלניא ערעדנַא עלַא ןופ טגָאזענּפָא ךיוא ךיז טָאה רע .ןעוועג

 ךיז טניפעג םּפירקסונַאמ ןקישנעהנגייא ןטנָאמרע דנּביױא סַאטיװעל ןהילא ןיא 1
 עניו ןופ ןעסוקַאב םגעלפ רע סָאװ ,רַארָאנָאה ןגעװ ץיטָאנ עשנַאסערעשניא ןַא ענייז
 (1544) ד"ש ירויבונ 'ו 'ג םוי :ןהעש עשִיערּבעה ענייז רַאפ םידימלת עכעלטסירק
 םויב תחא םעפ הַאירַמ ןַאװ 'יס ומשש דחא  ױג יקסיצנרפ ןוד תיבב דומלל יתלחתה
 ,"ורכש וברי העש התואב םהמע רחא דומלי םאו שדוחל 'םיל 'א ןובשחל

 ,רבדא רׂשויהו חבשא ימצע תא הזנוע :"תרוסמה תרוסמ} וצ המדקה עטייװצ *
 המכו םישענו םירכזנ וירפס ותומ ינפל הארל ותוא םיחלא הכִָׂש רּבחִמ היה אל יּכ
 םידימלתה לכ יפב ארקנ ימש יהיו יתויח םייחב דועב יתוא הכזוש ומכ םיספדנ םימעפ

 ,"ודמל ינממו ודמח ונתרותל רשא םידוהיכ םיוג

 םולח דעו ,ינריעה הזל ירצונ דחא ױג יכ ,ירצויב עבשנ יננהוא :ןטרָאד 5
 ,"ינאיבה

 עשילױטַאק יד ךיוא טָאה גנוגעװַאּב.עיצַאמרָאפער רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא 4
 רעד ףױא לֹּביִּב יד ןצעזוצרעמיא םָאּברַאפ םעד ןריפוצכרוד גנערטש טרעהעגפיוא ךריק
 םנופ לַאניגירָא םוצ סערעטניא רעד טםקרַאטשרַאפ ךיו טָאה טרָאד ךיוא ;ךַארּפש-גנַאגמוא
 .יא.לּביּב רעשירעמול רעד ןופ ןענישרעד םעד ְךָאנ םורַא רָאי ןעצ ןיא ,טסקעש-לּביּב
 ,ָאטעװילָא רעיּפ ןופ גנוצעזרעּביא עשיזיוצנַא-פ יד קורד ןופ סױרַא זיא ,גנוצעזרעּב
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 טָאה רעּבָא רַאפרעד .! לושכיוה רעכעלטסירק ַא ןיא ןעגנוזעלרָאפ ןטלַאה

 - עכעלטסירק יד דצמ ןעגנודַאלנייַא יד ףיוא ןפורענּפָא ךיז ןרעג יופה והילא

 ןופ עלעטש יד ןטמענרַאפ וצ ,ןעיירעקורד עשִיערּבעה ןופ רעמיטננייא

 םענייפ ןייז םימ ַאטיוועל לייו ,שזַאּפמַארטעמ ןוא רָאטקערָאק-טּפיוה

 -לוק עקיטכיוו ץנַאג ַא ןעזעג גנוקיטפעשַאּב רעקיזָאד רעד ןיא טָאה שוח

 ןלעטשוצּפָא ךיז יאדּכ זיא ,ןכַאמ וצ רָאלק סָאד ידכּב ,עּבַאנפיוא עלערוט

 יד טליּפשעג ןּבָאה'ס סָאװ ,עלָאר רעלערוטלוק רעקידנשיידַאּב רעד ףיוא

 ,הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא ןעיירעקורד עשידיי-שינעילַאטיא

 יד ןעװעג ןדיי עשינעילַאטיא יד ןענייז םיצוּביק עשידיי עֶלַא ןופ

 רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד רַאפ ןצונסיוא טװּורּפעג ןּבָאה סָאװ ,עטשרע

 טָאה'מ יו םעדכָאנ םורַא רָאי ןציירד ןיא .האצמה רעשינואנ סנרעכנטוג

 ןכעלגעווַאּב טימ טַאטשראוװ-קורד ןטשרע םעד טלעטשעג גרובסארטש ןיא

 "נירגעג ןעיירעקורד עשידיי ייווצ עילַאטיא ןיא ןעמ טָאה ,(1460) טפירש
 םָאד ןוא .ָאקַאס יד עװעיּפ ןיא ערעדנַא יד ןוא אישזדער ןיא ענייא ,טעד

 ןשידיי ןטקורדעג ןטשרע םנופ ףוס םוצ טקורדענּפָא זיא'ס סָאװ ,דילביול

 סָאװ טימ ,ףירנַאּב ןרָאלק ַא טינ (''םירוט העּברא,, סרשֶא ןּב בקעי 'ר) רפס

 ןענייז ןדיי עשינעילַאטיא יד םזַאיזוטנע ןקידרעייפ ןוא תולעּפתה א רַאפ

 :רעכיּב ןקורד ןופ ''שדוקח תכאלמ , רעד וצ ןטָארטעגוצ

 ןײלַא .ןטטנוק עלַא ןופ ןיורק יד זיא סָאװ ,טסנוק יד ןיּב ךיא,

 --- סענעּפ ןָא ;ןטלַאהַאּב תודוס עלַא ןענייז רימ ןיא ןוא --- ענעגרָאּברַאפ ַא

 רעכיּב ךיא וט םירפוס ןָא ,ךעלטייד ןעמעלַא רַאפ זיא טפירש ןיימ ןֹוא

 "יו ןָא .טקנוטעגנייַא טניט ןיא ךיא רע קילּבנגױא ןייא ןיא .ןפַאשַאּב

 רעדנּוװ ַא סמענ סע .טפירש ןיימ טמרָאפעג ךיילג זיא ךָאד ןוא --- סער

 ןעוו ;ןעגנוזַאּב "םירפוס טבש , םעד טָאה יז סָאװ ,האיבנה הרוכד ףיוא

 .ןגָארטעג ּפָאק ריא רעּביא ןיורק סלַא ךימ יז טכָאװ ,ןעז ןעוועג ךימ לָאז יז

 רעשידיי טיול ה"?ר םיפלא תשמח רָאי ןיא ןּבירשעג ןורּכזק זיא סָאד

 .5 "גנונעכער

 םירשמ יתארקנ ארקנ םימעפ המכ יכ; :'"יבשּת, םוצ המדקה עטירד יד עז 1

 ךלמה תוצב תפרצב רשא זירפ ריעמ םג םינומגהמ םנ ילַאנידרקמ םג םידבכנו םיבר

 .ןווא יתסה אלו ,ה"רי

 תרנגה הרובד לע הימת תרטע המכח לכל המכח ינא 2

 תררושמ איה םירפוס טבשב ,תרנסמ דוס לכל רתסנ ינא

 תרתחמב התאר יתוא ול תרכנ ימושירו סומלוק ילב

 ,תרתוכל יתמשוה השאר ילע תרנחמב יתרבוח רפוס ןיאב

 ה"לר םיפלא תשמח י"ב רפסמל ,תרבוע ילע ויד תחא תבב-

 .תרכזמל .תרשוימ הביתכ םוטריש ילב
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 םענעּפ ןָא, זיא'ס סָאװ ,קרעוו עשיערּבעה עטשרע סָאד טא ןוא
 טלָאװ סע זַא ,טייקנייש ןוא טכַארּפ ַאזַא טימ טקורדעג זיא ,"ןּבירשעג
 רעּבלעז רעד וצ .רעטסומ סלַא ןעניד טנַאקעג ןטייצ עקיטנייה ייּב ליפא
 רעטעדליּבעג רעטנַאמרעדנּבוא רעד טָאה (1478 רֶאי ןיא ךרעּב) טייצ
 ןופ ףוס םוצ ןוא ,אוטנַאמ ןיא קורד ַא טעדנירגעג ּתנּוּכ םהרבַא טצרט
 סָאװ ,רעד ןיּב ךיא , :ץלָאטש טימ רע טרעלקרע ןּבַאנסיױא ענייז עקינייא
 ךימ ּבָאה ךיא .םיסנ השעמ ךרוד טינ ךָאד ןוא סענעּפ עליפ טימ טּביירש
 -לופרַאפ ךיז ּבָאה ןוא ,ןדיי ןשיווצ ןסיוו ןטײרּפשרַאפ ידכּב טימַאּב ליפ
 טלַאּפש ןייא תורוש עכיילג ןיא ןצעז וצ ,טפנוק-קורד רעד ןיא םמוק
 ?יוא טקוקעג ןּבָאה סרעקורד יד זיולּב רעֹּבָא טינ .1 "ןרעדנַא םעד ךָאנ
 יד ןופ ןבַאנסױא עמלַא עליפ ןיא :רענערט-רוטלוק עקיטכיוו ףיוא יװ ךיז
 סרעצעז יד ןֹופ ןעגנורעלקרע טקורדענּפָא ףוס םוצ ןענייז ןקורד עטשרע
 תכאלמ , יד ,הכָאלמ רעייז זַא ,רעטנוא ןכיירטש ייז ווו ,ןרָאטקערָאק ןוא
 יד םעד ךרוד ןּבָאה ייז ןוא ,'שדוקה תכאלמ,, עתמא יד זיא ,''םופדה
 ,2 'םיּברה תא תוּכזלו ?ארשיב םירפס ץיברהל,, היכז

 -טמורפ ריא וצ ןטָארטענוצ זיא *? ןרָאי רעקיצכַא יד ןופ ּבייהנָא ןיא
 םעד טמענרַאפ סָאװ  ,ָאניצנָאש עילימַאפ יד טעּברַא-רוטלוק רערַאּב
 טָאה יז .יירעקורדכוּב רעשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא טרָא ןטסקידוּכּב
 טעטש עשינעילַאטיא ענעדיישרַאפ ןיא ןעיירעקורד עשידיי טעדנירגעג
 ןיא ךיוא ךָאנרעד ,(א"א ארָאשזדַאמ-לאזאק ,ָאישערּב ,וניצנַאש ןיא)
 רעד תולדג טימ טרעלקרעד ךיא, .* יקינָאלַאס ןוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק)

 םימומלוק המכב בתוּנהא :עּבַאגסױא רענַאוטנַאמ ,"ןופיסויא ןופ ףוס םוצ עז 1
 בותכל הכאלמה תאז גישהו לארשיב הרות ץיברהל אצמו עגי רשא ,םיסנ השעמ אלב
 | ."הברעמ תארקל הכורע הכרעמ הכלחכ

 .ָאּפָאניטנַאטסנָאק ,"תודמ תיבה ןופ ףוס ןיא טפירשוצ יד לשמל ןיא שיּפימ 5
 ,םיתעבש תקקוזמ הפורצ הֿפי ,םימש תכאלמ הכאלמה לכ םלשתופ :1512 ,עּבַאגסױא רעל
 שדקה תכאלמ תא םישועה ןולושד קורמשא 'רו ןימוקיה לאומש 'ר םילעופה די לע
 לארשיב םירפס ץינרהלו ץירפהל םחור הבדנו םבל אשנ םטצעב םהו .סופדח תכאלמ
 ינפל הצרי ,תאזה הלודנה הוצמה תרוק ינועב וסנכנ םנוהו םנוממבו םיברה תא תוכזל
 ,"םלועה דעו םלועה ןמ םהינבלו םהל רומעת םתקדצו םלעפ לא

 עשיריי ַא םעדנירנעג ךיוא ךיז טָאה ה"י ןט15 םנופ ןרָאי רע70 יד ןיא *
 ,סרעװ עשיערּבעה עבושה רעײז ליפ טכעלטנפערַאפ טָאה סָאװ ,לָאּפַאעג ןיא יירעקורד
 םינ רעּבָא ןיא רעמעלבירעש יד ףיוא ."םיכובנ הרומ; טמ"ּבמר םעד ךיוא ייז ןשיװצ
 יּפילע ןָאטלָאװכ טָאה רַאּפרעד .ײרעקורד ןופ טרָא סָאד םינ עטַאד יד םיִנ ןזיװעגנָא
 טפירשטיײצ, עז) םױר ןיא ןענופעג ךיז טָאה יירעקורד עקיזָאד יד זַא ,ןזיװעגנָא תועמ
 | ,(26 ,טװ ,",לּביּב ,רֹּבעה 5

 ספירשמייצא עז יײקרעט רעד ןיא ןעײרעקּורדיָאניצנוש יד ןגעװ תוכירַאּב רעמ 4
 ,25--21 ,ןא , ,לֹּביּב ,רּבעה ,9
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 עילימַאפ"רעקורד רעקיזָאד רעד ןופ רעטערטרַאפ רעטסקידנטיײדַאב

 לָאצ עקיטלַאװג א טכעלטנפעראפ ּבָאה ,ָאניצנוש (ָאמינָארעשוד) ןושרג

 98 ךָאנ וצרעד ,הרוּת רעקילייה רעזנוא טימס ןענעקַאּב סָאװ ,רעכיּב

 יד ןיא טצונַאּב ןרענ ױזַא ןרעוו סָאװ ,תופסות ןוא י"שר טימ תוּתכפמ

 רעקיזָאד דעד -- 'וניצנושמ 'ד רבדו הרות אצת ןויצמ יכ , 4 "תובישי

 -קורדיאניצנוש רעד ןופ זיוועד רעטסּבילַאּב רעד ןרָאװעג זיא ךורּפש

 .עמרימ

 עשידיי עמשרע יד ןיא טָאה רעמענרעטנוא-יירעקורד ןטימ ןעמַאזוצ = |

 סָאװ ,רָאטקערָאק רעד ךיוא עלָאר עבושח רעייז ַא טליּפשעג ןעיירעקורד

 -טרָאװטנַארַאפ ןוא ערעווש רעייז יד ןעוועג לח שיטקַאפ זיא םיא ףיוא

 בור םעד ןיא .גנורעטעבסיוא ןוא קטירקדטסקעט ןופ עבאגפיוא .עכעל -

 ןיא ןרָאטקערָאק יד ךיז ןנָאלק ןעיירעקורד עטסטלע יד ןופ ןּבאנסיוא

 סע .ןטּפירקסונַאמ ןיא ?ננַאמ ןסיורג ןפיוא ןטפירשוצ עלעיצעּפס ערעייז

 ןקיטיינ ַא ןעמוקַאּב וצ ידכּב עזייר עטייוו א ןכַאמ ןעמוקסיוא טפָא טנעלפ

 ןטייקירעוש ענױזַא טימ רעד זַא ,ןפערט טגעלפ ןטלעז םינ ןוא ,די-בתּכ

  טעמּכ זיא'ס זַא ,טזיידנרַאפ ױזַא ןעוועג זיא טּפירקסונַאמ רענעטלאהרעד

 רעטנָאמרעד טשרָאקַא רעד .? ןצונַאב וצ םיא טימ ךיז ןעוועג ךעלנעמ טינ

 ערעדנַא רעּביא ןוא ךיירקנַארפ רעּביא ןרָאּפעגמורַא זיא ָאניצנוש ןושרנ
 רע עכלעוו ,ןמּפירקפונַאמ ענעטלעז טפיוקענפיונוצ טרָאד ןוא ,רעדנעל

 טפָא ץנַאג טגעלפ סע .* יירעקורד ןייז ךרוד טכעלטנפערַאפ ךָאנרעד טָאה

 טלַא ןַא ןקורד םוצ ןטָארטעגוצ זיא רע תעּב ,רענעלרַאפ רעד זַא ,ןפערט

 עכעלטפירשטנַאה עקיצנייא-ןייא זיולּב ךיז רַאפ טַאהעג רע טָאה ,קרעוו

 -עג וצרעד ךָאנ זיא טפירשּפָא יד ןוא ,קרעוו ןקיזָאד םעד ןופ טפיױשּפָא

 תעשּב ןוא טַאהעג טינ הרירּב ןייק רענעלרַאפ רעד טָאה ;ןזיולּב טימ ןעוו

 לָאז רענעייל רעד ידכּכ ,רעטרע עקידייל ןזָאלרעּביא טזומענ ןקורד םעד

 רעד ייּב תורוש עקידנלעפ יד ןליפוצסיוא טייקכעלגעמ יד ןּבָאה ךָאנרעד

 ןקורד םעד תעשּכ זַא ,ןריסַאּפ ךיוא טנעלפ סע .טייהננעלעג רעדנסַאּפ

 םעד ןופ טפירשּפָא ערעסעב ַא ןעמוקַאּב וצ ןעננולעג רעגעלרַאפ םעד ןזיא

 ןקורדּפָא ןזיולּכ ענעזָאלעגכרוד יד ןַאד רע טנעלפ ,קרעוו ןקידנפערטַאפ

 ןדנסַאּפ זיא'ס ןכלעו ןיא ןלעטשניירַא ייז רעדָא ,רפס םנופ ףוס םוצ

 .תותכסמ שלשו םירשע יתלוז השודקה ונתרותב ץק ןיא דע םירפס יתסּפדהי 1
 .רַא רעטנַאקַאּב סנָאסלָאװכ םיול ןרימיצ רימ) "תופסותו י"שר 'יפ םע תובישיב תוגוהנה

 .ןעיירעקורד עשידײ עטשרע יד ןגעװ טעּד

 .םעּברַא עטריטיצ סנָאסלָאװכ עז 1

 סק"רר םעד ןופ עּכַאגסױא רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייז וצ עדעררָאפ סָאניצנוש עז 5

 .לולכמ;
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 םעד ןוא ןייא ןופ טנאה רעד רעטנוא ןעוועג רעּבָא ןענייז סע ןעוו .1 טרָא

 ,תואחסונ ענעדיײשרַאפ ןיא ןוא ,ןטּפירקסונַאמ עכעלטע קרעוװ ןּבלעז

 ןוא ארבס ןייז טיול טזומעג (רָאטקערָאק) הינמ רעד ןיוש טָאה טלָאמעד

 עקַאט ןנעלפ םיהינמ יד ןוא ;טסקעט ןקיטכיר םעד ןּביילקסיױא דנַאטשרַאפ

 --- יתעדמ יּתמסוהְו יּתנקּת , ;רענעייל םעד ןייז ררועמ ףיורעד ןטלעז טינ

 ,דנאטשרַאפ ןיימ טיול ןעוועג ףיסומ ןוא טרעסעּבענסיױא ָאד ּבָאה ךיא

 סיורנ ךָאנ ךָאד זיא םיא ױזַא יו ןייז ףיסומ ץלָאטש טימ ייברעד ןוא

 ,"ןזיירג עליפ יד ןופ טּפירקסונַאמ םעד ןכַאמ ןייר , ןעגנולעג ימ

 ןופ טפירשוצ עגנַאל ַא טכיזניה רעד ןיא זיא טנאסערעטניא רעייז

 ,ףיורעד ךיז טנַאלקַאּב רע ּוװ ,טייצ רענעי סיוא רָאטקערָאק ַא םענייא

 ןטּפירקסונַאמ עטזיירנרַאפ קראטש ןופ ןקורד וצ סיוא טּפָא טמוק סע סָאװ

 ןרעסעגסיוא טגעלפ רע ןפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא ,רע טּבײרשַאּב בנַא ןוא

 | :טסקעט םעד

 טקידנערַאפ ּבָאה ךיא יו םעדכָאנ :לעניל ןהינודַא םייח ר"'ּב בקעי טגָאז
 -טנעראפ וצ ךיז קיטיינ רַאפ ךיא טלַאה ,/,תורהט רפס,, םעד ןופ ההנח יד

 יד ןוא ,ןכַאז עכלעזַא וצ טנייוועג קינייוו ךָאנ ךָאד זיא ןעמ לייוו ,ןרעפ

 ןוא ,ןטלעז רעייז ייז ןענייז ךָאנ וצרעד ;טזיירגרַאפ ױזַא ןענייז ןדי-בתּכ
 זַא ,טנַאקַאּב ןייז רענרעל ןדעי לָאז .ןעמוקַאּב וצ רעווש ױזַא ייז זיא'ס

 בָאה ךיא זיּב טרטּפעג ּבָאה ךיא החריט ןוא ימ ליפיוו סייוו טָאנ ןייא רָאננ

 -עג בָאה ךיא םערָאוװ ,רפס ןקיזָאד םעד ןופ ההנה יד טכַארּבעג עדנע וצ

 ןוא ,''םיעגנ,, זיּב ''םילּכ , ןופ רַאלּפמעזקע ןייא זיולּב טנַאה רעד ייּב טָאה

 סָאװ ,ףיורעד קירנקוק טינ ,ןזיירג םימ לופ ןעוועג זיא רַאלּפמעזקע רעד

 ןיא טסקעט רעד זא ,גנורעכיזראפ רעד טימ ןּבכענעגנ םיא רימ טָאה ןעמ

 ןיק שממ זיא אתפסוּת רעד ןיא טרפּב ...טרעפעּבעגסיוא ןוא ןעזענכרוד

 תוינע יפל בָאה ךיא ןוא ..ןזיירג ןופ ןייר ןעועג טינ טרָא ץנאנ ןייא

 עדעי זיּב ,ןטייז עלַא ןופ טרעלקַאב ןוא טכַארטַאּב ,ןעזעגכרוד ץלַא יּתעד

 טיול ןענייז סע ּוװ ,טרָאד .ךעלדנעטשראפ ןוא רָאלק ןרָאװעג זיא עלעטש

 ,ארבס ןיימ טיול ןעוועג ףיסומ ךיא ּבָאה ,ןזיולּב ןעווענ ךָאנ גנוניימ ןיימ

 רעד ןיא רענייטש א יו ,ןעווענ ךעלנעמ טינ זיא סע ּווװ ,טרָאד ןוא

 ןיא .טלופרַאפ סינ זיולּב םעד טזָאלעג ךיא ןּבָאה ..,"םילּכ , וצ אתמסוּת

 ןוא טזיירנוַאפ ןזיוועגסיוא רימ טָאה טסקעט רעד וו ,רעטרע עקינייא

 .2 "דנַאטשרַאפ ןיימ טיול טרעסעּבעגסיױא ךיא ּבָאה ,ךעלדנעטשרַאפמוא

 ,12 ,טעּברַא עטריטיצ סנַאסלָאװכ עז 1

 :'ב 'םע ,163 ףד ,1546 ,עבַאגסױא רענַאיצענעװ ,'תורהמ רדס, ,תוינשמ 2
 לצנתהל יתרמא תורהש רדס תהנה ימילשה רחא ,לניל הינודא םייח ר"ב בקעי רַמאָע



 73 ןדי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןרָאטקערָאק) החנה ילעּב יד ױזַא יװ ,טלוּב ץנַאג ָאד ןעעז רימ

 ןעמונעג ,ןרָאטקַאדער ןופ עלָאר יד טליּפשעג ךיוא שיטקַאפ ןּבָאה (ז"עלּב

 ןטכײלַאּב שיטירק ןוא ןרעסעּבסיוא ןו טעּברַא עקידתוירחא יד ךיז ףיוא

 עסיורג זוחַא קיטיינ וצרעד ןענייז'ס סָאװ ,טעּברַא ןַא -- טסקעט םעד

 ןוא טקַאט רענייפ ַא ,שוח רעשיטירק ַא ךיוא ,תועידי עכעלטפַאשנסיװ

 סָאװ ,טינ שודיח ןייק 55 ראפרעד זיא סע .טייקיטביזרָאפ רעדנוזַאּב א

 ירַאֿפ רעווש ןשטייטסיוא שְלַאפ טפָא ץנַאג ןגעלפ ןרָאטקערָאק ערעזנוא

 יד ןופ ;רעטרע עטזיירגרַאפ סרעּביירשרעגיא יד ךרוד ןוא עכעלדנעטש

 רעמ ךָאנ טסקעט רעד ןפוא אזַא ףיוא טנעלפ ןרעסעבסי ו א סמיהיגמ

 עקַאט ןיוש ךיז טנַאלק סע יװ ,ןרעוו טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טזיירגנר ַאפ

 םיהינמ יד .הרצ א ךָאנ ןעמוקוצ טגעלפ וצרעד .ו ַאטיוװעל והילא ףיורעד

 ךיוא ןרעװ ייז -- ןרָאטקַאדער ןופ עלָאר רעד טימ טינ ךיז ןענעגונַאּב

 עועינילעד"ךייר ןוא םימש-תַארי סיוא ייז ןגעלפ זייוונטייצ ,ןרָאזנעצ

 םעד ןכַאמרעּביא ןוא ןרעדנע זעיצנעדנעט ןוא קיניזטסּוװוַאּב ןוויטָאמ

 ןייז ןיא ןָאטלָאװכ טלייצרעד םעד ןנעוו םיטרּפ עטנַאסטרעטניא .טססעט

 הנשמ , ןייז ןיא ןָא טזייוו ,לשמ5 ,ינומיימ .לקיטרַא ןטריטיצ ןּביוא

 יד ןרעװ טרעדנעעג טינ ךיוא ןלעוו ןטייצ סחישמ ןיא וליפַא זַא ,"הרוּת

 בגַא םכיירטש רע ןוא ,רוטַאנ רעד ןופ ןצעזעג יד ה"ד ,תישארּב ירדס

 + ,שבכ םע באז רגו) :איבנה והיעשי ייּב טייטש'ס סָאװ ,סָאד זַא ,רעטנוא

 זיולּב סָאד זיא -- ?ןבת ?כאי רקככ הירא; זַא ןוא "ץברי ידנ םע דמנו

 ןקיזָאד םעד טָאה רָאטקערָאק רעקיטברָאפסטַאג רעד ."הדיחו לשמ;

 ןיא טלעטשעגניירַא רַאּפרעד ןוא ,ןפרָאװעגסױרַא ץאז "ןשיסרוקיּפצ

 -- תורוש 28 עצנַאנ ןופ חוּֿכיװ ןשימעלַאּפ ַא םענייז טסקעט סינומיימ

 םינ תוא ןייק טימ טרעװ ייּברעד ןוא .אמונ ם"פמר םעד ןנעק

 רָאנ ,טסקעט םינומיימ וצ טינ טרעהעג חוּכיװ רעצנַאנ רעד זַא ,ןזיוועגְנָא

 . הינמ ןעמורפ םעד ,אתנולּפ-לעב ןקידרעטעּפש םעד

 הרוטב םא יּכ םיאצמנ יתלבו שגאטומ הקתעהה ירפסו לגרומ יתלב אשונה יכ זוויחב

 םולשתל יעינה דע יתאשנ אששו קרומ המכ עדוי םשה יכ ןירוא לכל עֶדְוִי ,לודג

 היהו םיעננ דע םילכמ 'א םפומ שא יכ יל היה אל יכ תויהב הוה רפסהמ ההנהה

 ץמח לש םירונצ 'מ וב אצמנו קודב תקוחב ידיב רסמנש יפ לע ףא ,תילנתב העטומ

 'יפאו תמ םש ןיא רשא תינ היח אל םוקמו םוקמ לכב אתפסותבו רואש לש ח"יו

 לכב אבוס היב ןנירטו ןנילקש וניתעד תוינע יפל ןנאו ,,העטומ היה קודבה םוקמב

 יתעדמ יתפסוה ריסח הוהד יל 'רנד יתכוד תצקבו ריהצו ריחנד ןל ררבתאד דע אתנוד

 יתישע תומוקמ תצקב םג ,.,יונפ םוקמה יתחנה ,,םילכב אתפסותב ומכ יתלוכי אלש חמ

 ,"ניעב השק היהש יל 'רנש המ המצעל ההגה הזיא

 18 ,1538 ,"תרוסמה תרוסמ} וצ עדעררָאּפ ןייז ןיא }

 ;16--15 ,טעּברַא ,םיצ ,ןָאסלָאװכ 2
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 טרעוו ןרָאמקערָאק יד דצמ ?יפעג-תוירחַא ןּפַאנק רעייז ַאזַא ייּב

 טייטאב ן?ערוטלוק א ראפ סָאװ ,ךעלפיירנַאּב ןוא רָאלק טכער טשרע

 ןעיירעקורד עשידיי עקינייא ןֹופ שארּב זַא ,טקַאפ רעד טָאהעג טָאה'ס

 ,יולח וחילא יװ ןַאמכַאפ רעלופטקַאט ןוא רעכיירנסיוו ַאזַא ןענַאטשעג זיא

 ןיא הינמ סלַא :טרּפ רעקידנגלַאֿפ ייּברעד רעֶּבָא זיא שיטסירעטקאראכ

 -עקורד עשידיי עכלעזַא ןיא טקיטפעשַאּב בור יּפ"לע ןעוועג יולה והילא

 זופ ןעמ .רעמענרעטנוא עכעלט סיר ק וצ טרעהעג ןּבָאה סָאװ ,ןעייר

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעיירעקורד עשידיי עטשרע יד זַא ,ןעקנעדעגנ ייּברעד

 -םיסקע ןּבָאה ,עינַאּפש ןיא ןוא עילַאטיא ןיא ,עּפָאריײא-םורד ןיא ןזיווַאּב
 סיוא שוריג רעסיורנ רעד .ה"י ןט15 םנופ ןרָאי רע90 יד זיּב זיולּב טריט

 ןופ המחלמ עשינעילַאטיא-שיזיוצנַארפ יד ןַאד ,לאנוטרַאּפ ןוא עינַאּפש

 ןענייז ןעיירעקורד עשידיי בור סָאד סָאװ ,ןעוועג םרוג ןּבָאה טייצ רענעי

 / יירעקורד-ַאניצנוש יד זיא 1800--1494 ןופ ךשמ םניא .,ןרָאװעג בורח

 ןיא רָאנ ,עּפָאריײא ןיא ןזיולּב טינ יירעקורד עשידיי עקיצנייא יד ןעוועג

 םעד ייּב ,ה"י ןט16 םנופ לטרעפ ןטשרע םעד ןיא .טלעוו דעצנַאו רעד

 ןָא ךיז טּבייה ,רוטארעטיל רעשיערּבעה רעד וצ סערעטניא ןקידנסקַאוװ

 -ט סיר ק .יירעקורדכוּב רעשידיי ןופ עטכישענ רעד ןיא הפוקת עיינ ַא

 ןוא עסיורג ןדנירג ,קידענעוװו סיוא םירחוס בור'ס ,רעמענרעטנוא עכעל

 טּביירש -- ןרָאי ןופ ךשמ ןגנַאל א ןיא , .1 ןעיירעקורד עשידיי עכייר

 -עגסיוא םירחוס רענַאיצענעװ עבושח ןוא עכייר ןּבָאה --- ןָאפלאװכ ,ד

 ןביוהרעד ןוא םיהינגמ עטסעּכ יד ןעיצוצ ידכּב טלענ סעמוס עסיורנ ןּבענ

 -רעדנּוװ ערעייז זַא ,הנרדמס ַאזַא וצ ןעיירעקורד עלופטכַארּפ ערעייז

 רעצעשטסנוק יד גנוקיצטנַא ןיא םויהידע ךָאנ ןעגנערּב ןּבאנסיוא ענייש

 ."קַאמשעג ןטסנייפ ןטימ

 זילב טינ טכַארטעג יײּברעד ןּבָאה רעמענרעטנוא עכעלטסירק יד
 טינ ןעיירעקורד ערעייז ףיוא טקוקעג ןּבָאה ייז ,ןטסנידרַאפ עטוג ןגעוו
 ,"שרוקח תכאכמ , ףיוא יװ ךיוא טרעיינ ,טפעשענ טונ א ףיוא יו רָאנ
 טנַאסערעטניא .ןטסינַאמוה ךיוא רָאנ ,םירחוס זיולּב טינ ןעוועג ןענייז ייז
 ןֹב הדוהי היגמ םעד ןופ גנורעלקרע עקידננלַאפ טכיזניה רעד ןיא זיא
 ןכייר םעד ןופ יירעקורד רעד ןיא טעּברַאעג טָאה סָאװ 4,יזנּכשא קחצי
 :ינַאיניטסושזד ַאינָאטנַא ָאקרַאמ רענַאיצענעװ
 אי נח לח יודיש" 8 רשי

 --1129 'ל"דש תורנאפ) ןָא טזײװ ָאטַאצול דוד לאוטש רעטנרעלעג רעשידיי רעד 1

 עכעלטסירק ןיא ןעװעג רַאפרעד ןענײז קידענעװ ןיא ןעיירעקורד עשידיי יד זַא 0

 .ךוּב םימ ןעמענרַאפ ךיז ןלָאז ןדיי ןטָאּברַאפ ןּבָאה ןצעזעג רענַאיצענעװ יד לײװ ,טנעה

 ,יירעקורד
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 ןופ רעּבָאהּביל רעסיורג אזַא זיא סָאװ ,ןָארטַאּפ רעלעדייא ןיימ,

 ,םידמול יד רעייז טצעש ןוא ,ךַארּפש רעקילייה רעזנוא ןוא קלאפ רעזנוא

 -טנורג ןוא ןלייז עריא ןקיטסעפַאּב ןוא הרוּת לש הלהאּב ןציז עכלעוו

 ןוא תואצוה ןייק ןגרַאק טינ לָאז ךיא טנָארטפיױאַאּב ךימ טָאה --- רענייטש

 ןוא ןרעוו וצ רשעתנ ירכּב טינ ...רעכיּב עכעלצונ רעמ סָאװ ןקורד ןעז

 טמיטשַאּכ ךימ ןָארטַאּפ ןיימ טָאה ,ןעמוקַאּב םיחוור ערעסערג רעמ סָאװ

 ןָאט ֹוצ גנַאלרַאפ ןסיוא טרעיינ ,יירעקורדכוּב ןייז ןופ רעריפ םעד רַאפ

 ךָאנ קיריג ןענייז סָאװ ,יד ףליה וצ ןעמוק ןוא ןגעוו ןעמָאנ סטָאנ ןופ

 עקיטיינ יד ןפיוק וצ דנַאטשמיא טינ רעּבָא ןענייז ןוא טרָאװ םסטָאנ

 זיא רַאה ןיימ ןופ ?יצ רעטסכעה רעד ..,רעייט וצ ןענייז ייז לייוו ,םירפס

 .1 "..,םיּברה תא תוּכזל ןעוועג

 עשידיי ַא טנפעעג טָאה סָאװ ,רחוס רעכעלטסירק רעטשרע רעד

 . גרעּבמָאּב לאינד קידענעוו םיוא רחוס דעכייר רעד ןעוועג זיא ,יירעקורד

 -נעש יד ןופ ענייא סלַא טמשעג טָאה סָאװ ,יירעקורד רעקיזָאד רעד ןיא

 -ָאק ַא טגיילעגנײרַא גרעּבמָאּב טָאה ,טייצ רענעי ןיא עטסכייר ןוא עטס

 ןוא םיירג רעד ןגעוו ףירגַאּב ַא ןּבָאה וצ ידכפ .ןגעמרַאפ סיורג לַאסָאל

 ,ןזייווּוצנָא גונעג ןיא יירעקורד רעשידיי רעקיזָאד רעד ןופ םענראפ

 -- תולודג תוארקמ) עּבַאנסױא-לּביּב עשיגרעּבמָאּכ עלופטכַארּפ יד זַא

 ןוא ק"דר ,ארזע ןּבא ,י"שר םישוריּפ יד טימ (8101101614 48

 .* םישדח עקינייא ןופ ךשמ ןיא 1817 ןיא טקידנערַאפ ןעוועג זיא ג"בלר

 יװ ןוא ,םיהיגמ עטסעּב יד טפעשעג ןייז ןיא ןדַאלעגנייַא טָאה גרעּבמָאב

 גרעּבמָאּב טָאה (1929) עיצענעוו ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה יולה והילא רָאנ

 ןטיקיזלליק היקר רזי אויקיי רשי. עשר

 דואמ ןרעתהבא : "3 "מע 163 ףד ,1546 ,עּבַאנסױא רענַאיצענעװ ,"תורהט רדס, עז 1

 הבחו הרותה ידמול הלוגס םע הנהאלו ונ הקבדל שדקה ןושלב הלענה יריבג דואמ

 דקפ ,היתונוכמו הידומע םיקחל היתותלד לע םידקושה תירב ינבל ול תערדונ הריתי

 יבר םירפסה ינימ לכ םיפדהל לדתשהל ,..תואצוחל ונתנ תועמ רופל הינשה יתלבל ילצ

 הנוכל תאז ותלועפב לשומו ותיבל ןודא ינמש אל רכזנה יריבנ ןעיבו ןי ,,,תלעותה

 םשה דונכל קסעתהל םא יכ ,ותוכנ תיבל חויר אינהלו רשעתהל הנושארבו םצעב

 ורוזנ םירפסה רקוי תמחמו ותלמח ןיע םהילע סח רשא ותרותנ םיגוה תלעותו ותוממורו

 ",,התנוכ רקע השוע םיברה תוכזל קר רכזנה יריבג רשה תקושת יפכו ,,.ותינקמ רוחא

 "טפירשטייצק ןיא ןַאמיירפ ,א : עז יירעקורד רעשיגרעּבמָאּב רעד ןגעװ תוכירַאּב 9

 יי ,ד  ךוּברַאיע ןיא רענילרעב ,א 88--79 ,40-38 ,26-22 ,א ,'לביב ,בעה ;פ

 יז ,"טפַאשלעזעג ,א ,רעטיל

 םעד ןופ שינעּבױלרעד רעד םימ ךיוא זיא יײרעקורד רעשיגרעּבמָאב רעד ןיא 3

 רעצנַאנ רעד ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ לָאמ ןטשרע םוצ רעשנעצ רעד על טסּפיױּפ

 | *61522--1521) ימלשורי ןוא ילבּב רומלּת
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 יד ןוא ,רָאטקערָאק-טּפיױה סלַא יירעקורד ןייז וצ ןגיוצעגוצ ךיילנ םיא
 טָאװ ,גרעּבמָאּב ןעוו ,1588 זיּב ןעמונרַאפ אטיוועל טָאה עלעטש עקיזָאד
 טָאה ,ענַאל רעלעיסנַאניפ רעשיטירק ַא ןיא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה
 (1840 ןיא) םעדכָאנ דלַאּב .יירעקורד ןייז ןכַאמוצ קילייווטייצ טזומעג
 שוינַאב שולוַאפ טסיערּבעה רעטנרעלעג רעד ,טסירק רעדנַא ןַא םיא טָאה
 סָאװ ,יירעקורד רעשידיי רעד ןופ רעטלַאװרַאפ סלַא ןדַאלעגנייַא (סויגַאפ)
 סָאװ ,יולח והילא .,(גרעּבמעטריוו ןיא) אנזיא זיא טעדנירגעג טָאה רע
 ,1 סוינַאפ ןטנרעלעג םעד ןופ תועידי עסיורג יד טצעשענ ךיוה רעייז טָאה

 טָאה 1844 ןיא טשרע ןוא ,עלעטש עקיזָאד יד ןעמונעגנָא ןרענ טָאה
 ןרעקקירוצ ןסָאלשַאּב ,רעטלע ןופ ךַאװש רעייז ךיז קידנליפ ,יולה והילא

 ןלידלַאּב ןפיוא ןטרַאװ, טרָאד ןוא קידענעוו טָאטש-ננילּביל ןייז ןיא ךיז

 ןיא ,עטצעל יד ךיוא רָאנ .? "יורפ רעקשטיטלַא רעד טימ ןעמַאזוצ טיוט

 /שירארעטיל יולה והילא רעטלַא רעד ןזיא ,ןרָאי עטכַארּברַאפ קידענעוו

 רעד ןיא ןעמונעג ?ייטנָא ךיוא ייברעד ןוא ,טקיטפעשַאּב קרַאטש ןעוועג
 .ןּבאנסיוא עטצעל םגרעּבמַאּב ןופ ההנה

 ןייז ףיוא טכַאמעג טָאה יולח והילא סָאװ ,םשור ןסיורג םעד ןגעוו
 -ענסיוא טרעוו סע ּוװ ,חבצמ ןייז ףיוא טפירשפיוא יד תודע טנָאז ,רוד
 ןיא איבנה והילא זַא ,טלייצרעד רעכלעו ,ץַאז רעשילּביּב רעד טצונ
 יז םינּבר עליפ ןּבָאה ךָאד .? ןעלמיה יד ןיא ךיילנ ןגיטשעג םערוטש טימ
 עכעלטסירק רַאפ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד רוחֹּב והילא ףיוא ןעוועג םערתמ
 ערעגנעל ַא טָאה ןוא ,הרוּת רעד ןופ תודוס יד טקעדענפיוא עטנרעלעג

 ומע ינבש (סוינַאֿפ) אוה יואר תמאבוא :'יּבשּתא םוצ המדקה ןייז ןיא עז 1
 ,השמכ םק אֹל השמ דע השממ ?ןומיימ ןב השמ ונבר לע ןיארוק ונאש ומכ וילע וארקי
 | ,"שולואפכ םק אל שולואפ דע שולואפמ :וילע ורמאי ךכ

 יד ןעגייז תומימּת רעקיצרַאה טימ לופ ,"ןמנרוּתמ, םוצ עדעררָאּפ ןייז עז 2

 | : ןורעפ.סולש
 ןמ תמאה םג דמחה יתשאלו יל ,ילא ,אנא

 !ןמלא היהא אל ינאו ,הנמלא היהת אל איהש
 ןמולי דע ןשיא הקיח ךות תונדע ןגבו ,תומנ דחי

 ,ןמדזנ דחי דע ייחלו ץיקנ יזאו ץקה אובי

 ,הרובקה תאז ילע -- רבוע לכל המהתו -- קעזת ריקמ ןבא אלה 5

 ןהרעסב הי לֶא םימשב הלעו -- חקלנ רׂשא ןבר ילע
 ,הרואל ותוא םשו ותליפא קודקדב ריאח .רשֲא הז אוה אלה

 תואסכא ֹוצ המדקה רעד ןיא ןזיװעגנָא סע םרעװ טּפירשּפױא רעקיזָאד רעד ףיוא טָא
 קדקדטה והילא תא 'ד תולעהבש םילשומה דוע ורמאי אלש דע :(1646) "דוד תיבל
 ,"ומע לארשי לכ קלחו קודקדהמ וקלח לטנ המיטְשה הרעסב לודנה



 לד ןדיי ייֵּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטבישעג יד

 -- ,תמא ,ָאיו .1 בֹוטש ןיא לַאנידרַאק םייּב ןטקַאהעגפיױא ךיז טיוצ

 רָאי ןעצ טכַארּברַאפ ּבָאה ךיא --- יולה והילא ףיורעד ךיז טרעפטנערַאֿפ

 רעּבָא טייז .,,ןטסירק טימ טנרעלעג ּבָאװ ךיא ...ּבוטש ןיא לָאנידרַאק םייּב

 רעקיטכרָאפסטַאנ ַא ךָאד ךיא ןיִּב םעלַא םעד ףיוא קידנקוק טינ זַא ,ןסיוו

 ךָאד טליג רוסיא רעד .דניז םוש ןייק ךיז ףיוא ליפ ךיא ןוא ,ןּבילּבעג דיי

 ,ערמערפ רַאפ ןייז הלגמ טינ ןעמ רַאט ייז סָאװ ,הלּבקה תודוס ייּב זיולּב

 טימ ייס ןדיי טימ ייס טנרעלעג רעּבא ּבָאה ךיא ,הלונס ידיחי רַאפ זיולּב

 רע ןוא ."קיטַאמַארנ רעשִיערּבעה ןופ םיללּכ יד ,קודקיד זיולּב ןטסירק

 ןופ םינּבר עליפ ףיוא ןוא תורוד עקידרעירפ ףיוא ייּברעד ךיז טפוררַאפ

 .* "ןטסירק טימ ןענרעל , ייז ךיוא סָאװ ,טייצ ןייז

 זַא --- ,יולה והילא ןָא ייּברעד טזייוו --- ,ןסיוו ךיוא טפרַאד ריא

 ךיא ;הבוט עסיורג ַא סױרַא טמוק ,ןטסירק טימ ןרעל ךיא סָאװ ,ןופרעד

 רעדָא ךיא סָאװ ,עטנרעלעג עכעלטסירק יד זַא ,ילש ןהֹּב ךייַא רעווש

 עלַא ייז ןענייז ,םידומיל עשידיי יד טימ טנַאקַאב ייז ןּבָאה ערעדנַא

 ןעוט ,ךעלנעמ רָאנ זיא'ס טייוו יו ןוא טייל עכעלטנרא ןוא .עקידנעטשנָא

 | ."ןדיי תובוט ייז

 ,אידישזדע לַאנידרַאק רעד ,דניירפ רעטסטנעאנ פיולה והילא ,תמא

 ווּורּפ ַא טכַאמענ וליפַא טָאה רע ןוא ,לארׂשי בחוא ןַא ןעוועג עקַאט זיא

 (עלוּב) לעפַאמ סטסּפױּפ םעד ןרעוו טכעלטנפערַאפ לָאז'ס ןזָאלרעד טינ

 -עגנָא זומ ךָאד .ןענַארַאמ יד ןגעק טכירעג-עיציזיווקניא ןַא ןריפנייא ןגעוו

 עכלעוו טימ ,ןזיירק עשינָאלָאעט-שיטסינַאמוה יד ןיא זַא ,ןרעוו טקרעמ

 "ענג ַא טריּפשענ ךיז טָאה ,ןדנוּברַאפ ךעלדניירפ ןעוועג זיא יולה והילא

 טָאה גנומיטש עקיזָאד יד ןוא ,םוטנדיי םוצ גנומיטש עכעלדנייפ עסיוו

 .טפירש עשיטעלפמַאּפ ןיא קורדסיוא ריא ןענופעג ןטלעז טינ ליפא

 תרוסמ; ןייז וצ המדקה רעד ןיא אפֹוג ַאטיװעל וחילא םלייצרעד םעד ןגעו 1

 םיריבסמ םגיא םינברה תצקו הקדצל יל בשחנ אלו הקעצה ילע הלדג הו לעוא :"תרוסמה

 | ,"יונל הרוּת יתדמלש לע ,יוא ישפנל םירמואו םינפ יל

 ַאטייעל טָאה שיטקַאפ ,קימכיר ןצנַאנניא םינ ןיא גנורעלקרע עקיזָאד יד 2

 . ,ל'טַאמַארג רעשַיערּבעה רעד טיט זיולּב טינ טנַאקַאּב םידימלּת עכעלטסירק ענייז עקינייא

 תועידי עניײז ןעקנַאדרַאפ וצ טָאה ,לשמטל ,ָאידישזדע ,הלּבק רעשידיי טימ ךיוא רָאנ

 .עג קינײװ ץנַאג םָאה אפונ ַאמיװעל .,רוחּב והילא ךעלסילשסיוא קיטסימ רעשידיי ןיא

 יד ןיא ןוא תיליל ןיא ןּבױלג םעד "ןפײקשירַאנ; םלֵא םרעלקרע ןוא הלּבק ןופ ןשלַאה

 יד ןיא םינ ּבױלג ךיא םערָאװ ,םעד ןגעװ ןּבײרש וצ םאמנ ןיא ר'מ; .הלּבח יכאלמ

 .(םהב ןימאמ ינניא יכ םבתוכל יתצקו) "תוישעמ עשירַאנ עלַא

 ןּב לאכימ ,םױר ןופ בר רעד ןעװעג זיא םינּבר עקיוָאד יד ןופ רענייא 8

 ןָאידישזרע הלּבק רעד ןופ תודוס יד טימ םגעקַאּב טָאה רע ךיוא סָאװ ,(26102:08 ןט64609) יתּבש

 .(186 ,װ ,םיצ ,סעלרעּפ {92 ,| ,קרעװ ,םיצ ,רעגיר ןוא ןײמשלענָאפ עז) םרַאטשנַאמדיװ ןוא
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 ,ןטסינַאמוה עשטייד יד ןעוועג טכיזניה רעד ןיא ןענייז ויטקַא סרעדנוזַאּב

 ןאטסַאבעס ,רערערַאפ ןוא םידיסח עסייה סַאטיוװעל ןופ רענייא

 ,ןײטַאל ףיוא קרעוו עקנייא סָאטיװעל טצעזענרעּביא טָאה סָאװ ,רעטסנימ

 ןיטַאל ןוא שיערּבעה ףיוא טכעלטנפערַאפ 1889 ןיא לעזַאּב ןיא טָאה

 חוּכיוו א ןופ םֶרָאפ ןיא הישמהח תַאיּב ןגעו 1 קרעוװו שיטעלפמַאּפ ַא

 רעד ןיא טעמּכ .(ףוצחה 'דוהי) ''ףוצח ַא ןדיי, א ןוא טסירק ַא ןשיווצ

 ןיוש רעד ,דניירפ ןוא דימלת רעטייווצ ַא סָאטיװעל טָאה טייצ רעּבלעז

 -ַאזוצ (1842 ,ַאנזיא) טכעלטנפערַאפ ,סוינַאפ שוליוּפ רעטנַאמרעד רעירפ
 טעלפמַאּפ ןפראש ַא ננוצעזרעביא רעשינײטַאל רענענייא ןייז טימ ןעמ

 .2 רענַאיסימ א דמושמ ַא ןופ ,"הנמא רפס, ,הנומא רעשידיי רעד ןנעק

 הנווּכ רעשירענַאיסימ א טימ סױרַא רע טיג רעטעּפש רָאי ייווצ טימ ןוא

 5ופ זיא סָאװ ,המדקה רעטיירב א טימ ננוצעזרעניאשמוח עשידיי ַא

 עקַאט טלַאה טסיזמוא טינ 2 טייקשידיי ןוא ןדיי ףיוא םילוזליז טימ

 רפס , ןייז וצ עדעררָאפ רעד ןיא ןזייווּוצנָא קיטיינ רַאפ יולח והילֲא

 קיטכיוו רעייז ךיוא ןעמעלַא ץוח זיא עיצנַאדרָאקנָאק אזַא זַא ,'תונורכזה

 4 "הנומא רעזנוא ןופ רענגעק יד טימ םיחוּכיװ ןריפ ןזומ סָאװ , ,יד רַאפ

 ןטלעז טינ ןגעלפ טייצ רענעי ןופ עטנרעלענ עשינעילַאטיא יד ךיוא

 רעד רעטנוא ,ךיז קידנענעקַאּב .םיחוּכיו עשימעלָאּפ טימ ןטערטסיודא

 ,רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד טימ ,ןזיירק עשיטסינַאמוה יד ןופ העּפשה

 זַא ,ןעזרעד גנורעדנוװרַאפ סיורנ טימ ןנָאלָאעט עכעלטסירק יד ןּבָאה

 .םימ טצונַאּב ךיו ןּגָאה רימ ,תואיצמה רקי רעסיורג ַא זיא קרעװ עקיזָאד סָאד 1

 עז תוכירַאּב רעמ ,ייזומ ןשיטַאיזַא רעדַארגנינעל ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,רַאלּפמעזקע םעד

 | = ,2 'םונ ענַאלייּב

 ,(תסשי 6. 24 ןשוטספ, ע, 59) ןָא םזיװ רעדײנשניטש .,2 'םונ עגַאלייּב עז

 .נמײידַאּב ַא טכעלטנפערַאפ רעטסנימ ןַאיטסַאּבעס טָאה רעירפ רָאי עכעלסע טימ ךָאנ זַא

 רעד ןעװעג זיא'ס רעװ 168 06/טסזג,, םניא טעלּפמַאּפ ןקיזָאד םעד ןופ לייט ןקיד

 ,טסּוװעג םינ ךיוא אפוג סוינַאֿפ ,םנייש סע יװ ,טָאה "הנמא רפס, םנופ רעסַאֿפרַאפ

 ןטקה קיתעמה ינאַע :גנורעלקרע עקידנגלָאפ ןייז טקורדענּפָא זיא ךוּב םנופ ףוס םוצ לײװ

 תוכו ףכל יננידיש תועט רבד וב אצמי םאש ,הו רפסב ארוקה לכ ינפל הלחמ ריעצהו
 ןיא "הנמא רפס} םנופ רּבחִמ רעד זַא ,הרעשה רעד ןגעװ ,"יתקתעה יתאצמ רשאכ יכ

 רעמשרע רעד ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,דמושמ ַא ,(2גט םסחחסזס,} ַאופנָאּב לוַאּפ ןעועג

 18 ,ןש ,םסטטס 4. 4006 }4068 ןיא ןרעריײנשנײיטש יב עז -- ה"י ןט15 םנופ טפלעה

 | ,102--100 ,"ןעלּפַאטש, ,ךיירנייו ,מ עז 8

 םידננתמה םע תחכװתהל דואמ ליעויו ןוחצנ רפסל בומ הוה רפסה היהיש, 4

 ןמ היאר םיאיבמו ונמע חכוװתהחל םיליגר םהש דחאה :םינפוא ינשב ווו ,הנומאב ונילא

 ןפואהו .אוה םג ןכ תושעל ןיבו עדי הזה רפסב ומצע תא ליגריש ימו ,,,םיקוטפה

 אב רבכ םא חישמה ןינעב אוה םניבו ונניב רשא חוכיוה בור יכ אוה עודי ינשה

 ",,'וכו הלואגה לעו תולגה ?וכירא לעו אובל דיתע וא



 םינשה הוּכיוהע קרעװ ןשימעלָאּפ םעד ןופ לטייז ַא
 יב





 19 ןדי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ,ןעקנַאדעג עכלעזַא טרָא ןקידובּכּב א ןעמענרַאפ קיטסימ רעשידיי רעד ןיא

 -נָא עזעיגילער-ךעלטסירק טימ טמַאשהבורק רעסיוועג ןיא ךיז ןעניפעג סָאוװ

 יי .ןערּב ןשירענָאיסימ םעד טסקרַאטשעג ייז ןיא טָאה סָאד .ןעגנויוש

 ןזייוורעד ייז ידכּב ,עטנרעלעג עשידיי טימ םיחוּכיװ עגנַאל ןטלַאה ןגעלפ

 "טסירק רעד טימ טיּכסמ ךָאד זיא ''רּתסנה תמכח ,, יד זַא ,םיתפומו תותואכ

 רעד זנוא טיִנ םיחוּכיו עכלעזַא ןופ דליּב שיּפיט רעייז ַא ,ערעל רעכעל

 רעד ןיא (08/0105 80ץ1/058) םֹוליווַאּב ?רַאק רעטנרעלעג רעשינעילַאטיא

 רע וו ,(1818) "0120048 06 {1101181., קרעוו ןייז וצ עדערדרָאפ

 יד טענָאּב קידעמי-ּבייל ןכעלטטּפױּפ םעד טימ קימעלַאּפ ןייז טּביירשאב

 ןייז טימ ןעוועג םשד-הנוק ךיז טָאה רעכלעוו ,1 (לאונמע ןֹּב בקעי) סעטָאל

 טייקבעלגעמ יד טינ סָאװ ,טנעמורטפניא ןשימָאנַארטסַא ןטכַארטעגוצ
 רעדָא טענַאלּפ זיא'ס ןכלעוו ןופ ענַאל יד ןעמיטשַאּב טנעמָאמ ןדעי ןיא
 ,5 ןרעטש

 רעד ןיא עקַאט :טרּפ רעקידננלַאפ ייּברעד זיא .טנאסערעטניא

 ץשינַאלָאעט .עקיטרַאנגיא יד טא טריפענ טָאה'מ ןעוו ,טייצ רעּבלעז

 קרעװ עשירענַאיסימ ערעייז ןּבָאה סוינַאפ ןוא רעטסנימ ןוא ,םיחוכיוו

 רעד ּוװ ,?"רוא הרות, סאיחי דוד ןּב ףסוי ןענישרעד זיא ,טקורדעג

 -סיוא יד ןוא "הרוּתבש רואמ , םעד ןקעדוצפיוא ךיז טסיילפ רעסַאפרַאט

 רעייז ַא ןופ טסאטש איחי ןבא ףסוי ,קלָאפ ןשידיי םעד ןופ טייקטלייוורעד |

 -רָאַּפ ןיא עלָאר עקידנטיידַאּב א טליּפשעג טָאה סָאװ ,עילימאפ רעבושח

 רענייא ןָאּבאסיל ןיא זיא ה"י ןט11 םעד ןיא ךָאנ .עינַאּפש ןיא ןוא לַאנוט

 ןה ןעמונעגנָא רעייז ןעוועג ,שיעי ןּב איחי ןֹוד --- ''איחי ינּב , יד ןופ

 -רָאּפ רעד ןוא ,גנורעקלעפַאּב רעכעלטסירק רעד ייּב ןה רעשידיי רעד ייּב

 "נרע ַא טימ ןעקנַאשַאּב םיא טָאה רעטפניפ רעד סנָאפלַא ךלמ רעשילַאגוט

 ןּב ףסוי ,עדייז "סרוא הרות, לעּב םעד .? טייקשידלעה ןייז רַאפ לטיט

 ןעו .ןסנעצ םעד װעל שס0פױּפ םייב ןעמונעגנָא קרַאטש ןעװעג ןיא םענָאג 1

 ןילכײר םָאה ,רענַאקינימָאד יד ןוא ןענילכיײר ןשיװצ חֹוּכיװ רעד ןּבױהעגנָא ךיז טָאה'ט

 ןרַאֿפ ןקידיטרַאפ םיא לָאז רע ,השקּב רעד טימ ןטענָאּב וצ טדנעװעג ךיז לכ?םרוק

 ףמַאק רעקידתונשקע רעד סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ טָאה ןטענָאּב עקַאט ןוא ;טספױּפ

 123--258 ,1899 ,"טפירשטַאנָאמ, ,ןַאמפוג עז) ןוחצנ סנילכייר םיִמ םקידנערַאפ ךיז טָאה

 | ,(82-81 ,,װ ,םיצ ,רעניר .א ןײטשלענָאֿפ

 ,'ס גחמטוז 25ו/00סוװס, קרעװ םניא ןּבױשַאּב םענָאּב טָאה גנודניפרע ןייז 2

 טקורדעגּפָא םע טָאה (ןגססטטפ תגעסז 912ק0160909) רעּבַאֿפ בקעי סָאװ ,(1492 ,םיור)

 | ,(260 ,1899 ,"טפירשטַאנָאמ, ,ןַאמטוג) 1500 ןיא

 ,1538 ןיא ַאינָאלָאּב ןיא טקורדעג ,1537 ףוס טקידנערַאפ 8

 ןײז וצ ערעררָאּפ רעה ןיא דוד ןּב ףסוי םיִג ןיטחויה תלשלש ןצנַאג ןייז 4

 ."חלבקה תלשלש, קרעװ טנַאקַאּב םנוז ןײז וצ המדקה יד ךיוא עז ,"רוא הרות,



 גרעבניצ ,י ר"ד 80

 ,הריזג-דמש-גנַאװצ רעד רַאפ דחּפ סיוא לַאנוטרַאּפ ןופ 1494 ןיא ןפָאל

 ,רעטייווצ רעד ןַאהָאי ךלמ רעשילַאנוטרָאּפ רעד ןבענעגסיױרַא טָאה'פ סָאװ

 ןוא ,עיליטסאק ןייק טגנַאלרעד ךיז רע םָאה ןשינרעטַאמ עננַאל ךָאנ

 טָאה ,דנַאנידרעפ ןעמורפ-שיליוטַאק םעד ןופ הלשממ רעד ןיא ,טרָאד

 קנַאדַא .טּפשמרַאפ ןפיוהרעטייש םוצ ןוא ןעוועג ספות ךיילנ םיא ןעמ

 טיירפַאּב רע ןיא ץנַאגַארּב סיוא סערָאװלַא גָאצרעה םעד ןופ ץוש רעד

 טָאה רע .עיליטסַאק ןזָאלרַאפ וצ שינעּביױלרעד יד ןעמוקַאּב ןוא ןרָאװעג

 ןעוועג טרעשַאב טינ ךיוא םיא זיא ָאד רָאנ ,עילַאטיא ןייק טזָאלעג ךיז

 טָאה ,אזיּפ ןייק ןרָאפניירא טלָאזעג טָאה רע תעּב :ןעניפעג וצ ור ןייק

 עשיזיוצנַארפ סָאד ןעמונעג ןעגנַאפעג עילימַאפ רעצנַאנ רעד טימ םיא

 -סיוא סיורנ רַאפ .טרענַאלַאב טָאטש יד טלָאמעד דָארג טָאה'ס סָאװ ,לייח

 -עפ ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע ןוא ןזָאלעגניירּפ םיא ןעמ טָאה טלענדזייל

 -רַאפ טינ ץלַא ךָאנ רעּבָא ךיז ןּבָאה ןשינרעטַאמ ןֹוא תורצ ענייז .ַארַאר

 יד ןשיווצ טריטינַא טָאה רע זַא ,טקידלושַאּב םיא טָאה ןעמ .טקידנע

 רַאֿפרעד םיא ןעמ טָאה ;ןרעקקירוצ ןּביולג ןשידיי םוצ ןלָאז ייז ןענַארַאמ

 ןיא ָאד ךיוא .טקינײּפעג קראטש טרָאד ןוא טצעזענניַא שינעגנעפעג ןיא

 טײרפַאּב תועּבטמ ענעדלָאנ ןופ ףליה רעד טימ ןעגנולעג ןַאמ ןטלַא םעד
 -עג דלַאּב רע ןיא רעטקינײּפעג ןוא רעטרעטַאמעגסיוא ןַא ;ןרעו וצ

 | | .1 ןברָאטש

 ןיא רעטומ רעד ייּב ןיוש ךיז טָאה אפוג "רוא הרוּת , לעֹּב רעד

 ףיוא ןרָאװעג טעװעטַארעג זיא ןוא ,רַאפעג רעכעלטיוט ןיא ןענופעג ךיוּב

 טלָאמעד זיא סָאװ ,רעמומ ןייז זיא 1494 ןיא .ןפוא ןטסרַאּברעדנּוװ םעד

 -ַאסיל סיוא ןפָאלטנַא רעדיילק עכעלנעפ ןיא ,םיא טימ רעגנַאװש ןעוועג

 ןעוועג ןענייז ייז תעּב ,אזיּפ ןיא .רעווש ןוא ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ ןָאּב

 ערעגנאוש עגנוי יד ןיא ,רעטילימ ןשיזיוצנַארפ םנופ טלגנירענמורַא

 -ענּפָארַא ,ןטַאדלָאס ענעסַאלענסיוא יד ןופ ןעוועטַאר וצ ךיז ידכּב ,יורפ

 -ַאבמוא ןוא ןּבעל ןבילבעג סנ יּפ-לע רָאנ ,םערוט ןכיוח ַא ןופ ןעננורּפש

 טָאנָאמ רָאפ ַא ןיא ןוא ,ץנערָאלפ ןייק טזָאלעג ךיז טָאה יז .טקידעש

 טלייצרעד -- רעדייא ךָאנ, .ןרָאּבענ רעסַאפרַאפ ןקיטפנוקוצ םעד םֹורָא

 טָאה ,ןעזרעד טלעוו עקיטכיל יד ּבָאה ךיא -- ?רוא הרוּת, לעּב רעד

 -רעּביא עשינַארט עלַא יד 2 "ןָאטעג רעדנּוװ עסיורג רימ טימ טָאג ןיוש

 -טנַא ןקז רעקיראי/0 םלא ןיא ,ןָאבַאסיל ןיא רעוט-ללּכ רעבושח ַא ,דוד

 םישק םיוניע יד ןטלַאהעגסױא םינ טָאה רוד ןֹּב ףסוי זַא ,גנודלעמ םצערג 1

 ,"רוא הרות, וצ המרקח יד עז .קיטכיר םינ ןיא ,ןּברָאטשעג שינעננעפעג ןיא ןוא

 רעיײז רעּבָא ןּבָאה יורפ רערעגנַאװש רעד ןופ ןקערש ןוא ןשינרעטַאמ עלַא יד 2

 .קנערק ןוא ךַאװש ןעװעג וימי לּכ זיא דוד ןב ףסוי ,דניק ריא ףיוא טקריװעג ךעלדעש

 | ,(1529 ןיא) רָאי 45 וצ ןברָאטשעג ןוא ףעל







 81 ןדיי יב רוטַארעמיל רעד ןֹופ עמכישענ יד

 ןופ םענַאּב-טלעװ .םעד ףיוא העּפשה עסיורג ַא טָאהעג ןּבָאה ןעגנוּבעל

 ןדײשטנַא רע טערט קיטכרָאפסטָאג ןוא םורפ ,"רוא הרוּת, לעּב םעד

 -וַאפ טזָאלעג ךיז טָאה, רענעי סָאװ ,רַאפרעד ם"ּבמר םעד ןנעק סיױרַא

 תוריקח ירחא התפתנ) ?תוריקח ערעייז טימ ןפָאזָאליפ יד ןופ ןריפ

 תראשה ףיוא זַא ,אנקסמ "רעשלַאפטנורג, ַאזַא וצ ןעמוקעג ןוא (םירקוחה

 ךרוד רָאנ לייוו ,רעטעדליּבעג שיפָאזָאליפ רעד זיולּב ןפָאה ןָאק שפנה

 -ֹבַא טימ לכש םעד ןדליּבסיוא ןוא ןפרַאש ךרוד ,הריקח רעשיּפָאזַאליפ

 רעד ןוא ךיז ןשיוצ דנַאּברַאפ א שטנעמ רעד טפַאש ,ןפירנַאב עטקַארטס
 םעד טיול זַא ,רעטנוא איחי ןּבא טכיירטש ,סע טסייה .החגשה רעכעלטעג

 ,הלוגס ידיחי ויולּב טשטנעּבעג שפנה תראשה טימ ןרעוו העד סמ"ּבמר

 קידנדייר טינ ןיוש ,(ןומחה ראש לּכ) ץוּביק םנופ רעּבָא בור רעסיורג רעד

 רפס םנופ טקעמענסיוא ןרעוו עלַא ייז -- רעדניק ןוא ןעיורפ ןנעוו

 ןליפרעד טינ ןלָאז ייז יירט יװ ןוא ,ןייז טינ ןלָאז ייז םורפ יװ ,ןורּכזח

 יד קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןיא טעז איחי ןבא .! ןטָאבעג עכעלטעגנ יד

 םעד ןיא המילש הנומאּב טּביולג רֶע .הריפּכ ןוא תוסרוקיּפַא עטסערג

 ןיא רע ."אבה םלועל קלח םהל שי ?ארשי ? כ, זַא ,?"זח יד ןופ רמאמ

 ןיא הרוּת רעכטלטענ רעד ןופ רקיע-טנורג רעד , זַא ,טנייצרעּביא טסעפ

 תייחּת ןוא חישמה תַאיּב זַא ןוא ,?"אובל דיתעל רכש ןיא ןּביולג רעד

 טייקיטכערעג רעכעלטענ רעד ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןיא סָאד םיתמה

 ,ןדייל עכעלקערש יד עלַא רַאפ לארשי קלאפ םעד ןקיטינרַאפ וצ ידכּב ,

 -ַאטשעגסיױא ןענייז רעדניק עכעלקילנמוא ענייז סָאװ ,תופידר ןוא תורצ

 5 "ןנעוו ןעמָאנ ןייז ןופ תולג ןיא ןענ

 רע תעּב ,איחי ןּבא :טרּפ רעקידנגלָאפ זיא שיטסירעטקארַאכ רעייז

 לעב םעד ןגעקטנַא םיא רע טלעטש ,ם"פמר םעד טימ טריזימעלָאּפ

 רעזנוא ןופ דנַאּב ןטשרע ןיא ןיוש ןּבָאה רימ .יולח הדוהי ,"ירזוּכח ,

 סָאװ ,טימרעד טינ ךיז טנגונַאּב יולה הדוהי זַא ,ןזיוועגנָא (8 .ּפַאק) קרעוו

 רעשידיי רעד ןופ רעטקַארַאכ ןלַאנָאיצַאנןייר םעד רעטנוא טכיירטש רע

 -טנַא ןָאק תד רעשידיי רעד זַא ,ןרעלקרע וצ ךיוא ךיז טימַאּב רע ,הנומא

 ןייז סָאמ רעלופ ןיא ןזייוװַאּב ןוא העּפשה עשילַארָאמ עסיורג ןייז ןקעלּפ

 לייוו ,קלָאפ ןשידיי םנופ רעדניק יד ףיוא ךעלכעזטּפיוה טפַארק-סננויצרע

 ןעגנַאגעגרעּביא השמ תרוּת ןופ תודוסי עשיטע יד ןענייז ייז ייּב רָאנ

 ,(1538 ןופ עּבַאנסױא רעד םױל ןרישיצ רימ) ?א 'מע ,5 ףד ,"רוא הרוּת, 1

 . +"ןרחא רשואב הנומאה תיהלא הרותה ישרש רקיע;ג :'א 'מע ,4 ,ןטרָאד 2

 םיתמה תייחתו חישמה תאיב; :78 יּפַאק ,ןטרָאד ךיוא עז ,41 יּפַאק ,ןטרָאד

 וב ויה רשאו םיקנאנו םיחנאנ תולגב ותמ רשא לארשי לכ תא תוכול םוקמה הצרש

 | | ,"ומש רובכ ינפמ םידורמו םינועמ
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 גרע בניצ ,י ר"ד 82

 טייק רעננַאל ץנַאג 8 ףיוא ךעלרעהפיואמוא טקריוועג ןוא רוד וצ רוד ןופ

 רעשיטע ןייר ַא ןיא ?ליפעג שילַארָאמ רעייז ןניוצרעד ,רעטכעלשעג ןופ

 ױעטקילייהעג רעד ,הביבס רעשיטעדזעינילער רעד קנַאדַא טָא .הביבס

 ןופ ךשמ ןיא רוד וצ רוד ןופ השוריּב ןעגנַאנעגרעּביא זיא סָאװ ,חרוסמ

 ,קלָאפ "עטלייװרעדסיוא, סָאד ןרָאװעג ןדיי יד ןענייז ,ןרָאי רעטנזיוט

 ןעוו זַא ,רעטנוא רַאפרעד טכיירטש יולח ."ןנתרחּב הּתא, ןופ קלָאפ סָאד

 ,((נילא הולנה) ''זנוא וצ ךיז טפעהַאּב ,, םלועה תומוא יד ןופ רעוו וליפא

 טָא .(ונמע הוש היהי אל ךא) "זנוא ֹוצ ןייז ךיילג טינ, ךָאד רע טעוו

 קלָאפ ןשידיי םנופ טייקטלייוורעדסיוא רעד ןגעו קנַאדעג רעקיזָאד רעד

 ןימ םה לארשי, .םענרַאפ ןשימסָאק תמא ןַא ןאיחי ןּבא ייּב טמוקַאּב

 ץנַאו ַא ןיא ,איחי ןּבא טרעלקרע ,קלָאפ עשידיי סָאד -- ?ומצע ינפב

 ןופ תוגרדמ ןּביז , .! ןפַאשַאּבטלעװ םעד ןיא עירָאגעטַאק עקידנעטשּבלעז

 תחנרדמ יד :"רוא הרוּת, רעד טנרעל ,ןפַאשַאּב טָאנ טָאה ןשינעפעשַאּב

 ,תויח ןופ ,ןשטנעמ ןופ ,לארשי קלאפ םעד ןופ ,םילנלג ןופ ,םיכָאלמ ןופ

 קלָאפ סָאד, .? "(ןלַארענימ) םיממוד ןופ ןוא (ןסקיוועג) םיחמוצ ןופ

 םעד .(םדא ינבמ הלונסה) "טייחשטנעמ רעד ןופ ןיורק יד זיא ?ארשי

 ןיא ,,דוא הרות, לעב רעד טגָאז ,שפנה תראשה ןנעוו ערעל ס''מּבמר

 -נוא ךיז ןעניפענ תומשנ ערעייז לייוו ,תומוא ערעדנַא וצ זיולּב קיטכיר

 קלָאפ סָאד ן"לעוּפה לכש , םעד ,טסיינידרע םעד ןופ הטילש רעד רעט

 רעפעשַאּב ןטיס גנודניּברַאפ רעטקעריד ןיא ךיז טניפענ רעּבָא לארשי

 ריא טול זיא רעדנוזַאֿפ המשנ עשידיי עדעי ןוא ,* ומצעגו ודֹוככּב

 ןרעטנוא ןופ טקעריד ןעמונעג ךָאד זיא יז,, םערָאװ ,ךעלברַאטשמוא תוחמ

 יד ןופ רערעדנַא ןייק טינ ןוא לעוּפה לכש רעד טינ .* "דובּכה אסּכ

 עכעלטענ יד טרעיינ ,לארשי קלאפ םעד ןופ דליּברַאפ סָאד זיא םילנלג

 .5 (הרותה איה ילארשיה ןימה תרוצ יכ) אפוג הרוּת

 שירענַאיסימ יד וצ ץאזננעק ןלוט םניא ,רַאפרעד זיא איחי ןבא

 רעייז ןיא רע .םזיטילעזָארּפ ןופ טייוו ץנַאנ ,ןטסינַאמוה עטמיטשעג

 רעטנוא עקיּביולגשרעדנַא ןעגנערּב ,קנַאדעג םנופ טרעטסיינַאּב קיניײװ

 סָאװ ,ןדמערפ ַא ןופ המשנ יד לייוו ,הנומא רעשידיי רעד ןופ לנילפ יד

 טינ ךָאד ןָאק ,ןּביולג ןשידיי םעד ןעמונעגנָא ןוא ןעוועג ריינמ ךיז טָאה

 ,11 'ּפַאק ,ןמרָאד

 ,37 יּפַאק ,ןטרָאד

 ,42 ,17 ,16 יּפַאק

 2 ּפַאק ,ןטרָאד

 יג
3 +- 4 }+- 
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 83 | ןדיי יב רֹומַארעטיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 רעד ןופ לּפמעטש םעד ןעמוקַאּב ךיילג ןוא תוהמ ריא ןרעדנע טכייל יױזַא

 ןיא'ס רעכלעו טיס ,טייקטרעטיילעג רעכעלטעג ןוא טייקנייר רעשיטע

 קַאנָאיצַאנ רעכייר רטייהעגמוא רעד קנַאדַא המשנ עשיריי יד ןעקנַאשַאּב

 ,1 הׂשורי רעלערוטלוק-קיטסייג ,רעשירָאטסיה

 ןבא ןופ לייט רעטשרע רעד זיולּב טשרע זיא ?רוא הרוּת , רעד

 ךרד, :ןענייז לייט ייווצ ערעטייוו יד .קרעוודזיר ןטכַארטרַאפ סאיחי

 סָאװ ,תודוס יד ןגעוו --- ''הוצמ רנ,, ןוא ,םימשּבש חרוּת ןגעוו --- ''םייח

 עקידרעטעּפש יד ןיא .?*השמ תרוּת ןופ תווצמ יד ןיא ןנרָאּברַאפ ןענייז

 טקרַאטשעג ךיז טָאה ,ןעז רעטייוו ןלעוװ רימ יו ,עילַאטיא ןיא ןעוו ,ןרָאי

 עשידיי יד ןפדור וצ קרַאטש ןּבױהעגנָא טָאה ןעמ ןוא עיצקַאער יד

 -ַאֹּב ןפיוא קרעוו עדייב סאיחי ןּבא ןופ ןטּפירקסונַאמ יד ןענייז ,םירפס

 . ץנעדנעמ "רעכעלדעש , רעייז רַאפ ןרָאװעג טנערּברַאפ רָאזנעצ םנופ לעפ

 יד טַאהעג עילאטיא ןיא ןדיי יד ךָאנ ןּבָאה רעּבָא ןּבעל סאיחי ןּבא ייּב

 טסייג רעתמא רעד ןוא ;ןעקנַאדעג ערעייז ןגָאזסױרַא יירפ טייקכעלגעמ

 עזעיגילער יד תעשּכ סָאװ ,םעד ןיא ךיז טקעלּפטנַא םזינַאמוה ןופ

 ןגָאזסױרַא טרעטשעגמוא טנָאקעג דצ רעשידיי רעד ךיוא טָאה םיחוכייו

 ינעק קיטירק ןייז טימ ןטערטסױרַא טפָארטשַאבמוא ןוא ןעגנוניימ ענייז

 רעייז ןענייז טכיזניה רעד ןיא .ךריק רעשיליױוטַאק רעד ןופ ןעמנָאד יד

 סיולה והילא טריפעג טָאה'ס סָאװ ,םיחוּכיװ עזעיגילער יד טנַאסערעטניא

 םעד ןגעוו ,(לָאסירַאפ) ?וצירַאפ יכדרמ ןּב םהרבַא ,רוד-זּב רערעטלע ןַא

 .לטיּפַאק ןקידנעמוק ןיא

 .,62 'ּפַאק .ןטרָאד 1

 רעכיּב עשילּביּב וצ םישוריּפ סאיחי ןּבא ןגעװ ,"רוא הרוּתע םוצ עדעררָאּפ עז 2

 ,32-21 ,"איחי ינבל םימיה י'ירב-, ,ילומרכ עז

 טינ רָאנ טשרע ,"הלבקה תלשלשא ןייז ןיא ןוז ןיז טלייצרעד םעד ןגעװ 8

 ןיא "םַײח דרדא סאיחי ןּבא ןופ לייט ןקידנטײדַאּב ַא ןענופעג עטָאר לאלצּב טָאה גנַאל

 ,1927 ,|} ,,רפס תירקא עז) "הלּבקה תלשלשפ לעב טנופ טפירשּפָא רעקיטנעהנגייא רעד
6--240), 



 לטיּפַאק רעטירד

 ןופ ןעגנוּבײרשַאּב יד ןוא עיפַארגָאמסָאק וצ םערעטניא רעטקרַאטשרַאֿפ רעד

 תוחרא תרגא, ןייז ןוא לוצירַאפ םהרבַא -- .רעדנעל עטקעדטנַא:ײנ יד

 -- ,"עידניא עשינַאּפש, סָאד גנוּבײרשַאּב ןייז ןוא ןהּכה ףסײ -- ,"םלוע

 ןסױרג םעד ןופ אצויײלעֹוּפ םלַא גנובײרשַאּב:עטכישעג ןופ ילבּפיוא רעד

 :עטכישעג ןוא סםָאנָארטסַא סלַא אתוכז םהרבַא -- .עינַאּפש סיוא שוריג

 לאומש -- . הדוהי טבש, רעיײז ןוא ַאגרעװ ןּבא עילימַאּפ יד -- ,רעּביײרש

 .ירש:עטכישעג ןוא רעוטיללכ סלַא ןהכה ףסוי -- ,עמעָאּפ ןייז ןוא עקסוא

 ןַײז ןוא ילַאסּפַאק והילא -- ,'אכּבה קמעע ןוא 'םימיה ירבדא ןייז ;רעּב

 איחי ןּבא הילדג -- ,רעטנרעלעג ןוא םסיליטס סלַא ילַאסּפַאק ;"והילא יבד,

 רוקמ רעקיטכיװ םלַא קרעװ סאיחי ןּבא -- ,הלּנקה תלשלש , ןייז ןוא
 .רעַשֶמ םהרבא ןעיגָאלָאעכרַא וצ םערעטניא רעד -- .,רָאלקלָאּפ ןשידיי ןרַאפ

 ."םירוּבנה יטלש, ןייז ןוא הירא

 ןרָאּבעג) ןָאיניװַא סיוא רעקיטריּבעג ַא ,לוצירַאפ יכדרמ ןֵּב םהובַא

 ןייק טזָאלעג ןאמרעננוי רעקירָאיסיצנַאװצ סלַא ךיז טָאה ,(1481 ןיא

 רָאי רַאּֿפ ַא ןיא .ןואיל רסימ טימ טעדנײרפַאּב ךיז טָאה רע ּוװ ,ַאוטנַאמ

 ןזח רע טרעוו ,לוק ןייש ַא קידנּבָאה ;ַארַארעּפ ןיא ךיז רע טצעזַאּב זנורַא

 רעננוי רעד טרעוו טייצ רעּבלעז רעד ןיא .1 הליהק רעקיטרָא - רעד ןיא

 -רעה ןכייר םניא בושח רעסיורג ַא ננודליּב רעקיטיײזלַא ןייז קנַאדַא ןזח

 -נעדיירפ ןוא רעקירינַאּבנסיו רעד .עטסע'ד עלַאקרע ןופ ףיוה ןכעלנָאצ

 -נסיו םעד טיפ ןסעומש ןריפ וצ טאהעג ביל טָאה נָאצרעה רעקידנעק

 עזעיגילער יד וצ טרעהענוצ ךיז ןגינעגרַאפ סיורנ טימ ןוא ,לוצירַאּפ ןכייר

 ןכאנַאמ יד טימ ןריפ טייהנזעוונָא ןייז ןיא טנעלפ רענעי סָאװ ,םיחוּכיװ

 -רע גָאצרעה םעד ,רַאה םנופ שטנּוװ ןפיוא , .סנדֹרָא עשיליוטַאק יד ןופ

 טפָא רימ טנעלפ ,לוצירַאפ םלייצרעד ,רעדירּב ענייז ןוא יורפ ןייז ,עלַאק

 ייווצ טימ סיחוּכיוװ עזעינילער טייהנזעוונָא רעייז ןיא ןריפ וצ ןעמוקסיוא

 סיוא קיוודופ ךַאנָאמ ןשינַאקינימָאד םעד טימ :עטנרעלענ עכעלטסירק

 תכמ אטניפלאמ האה)  ָאטניּפעלַאמ טירָאניפ ןטימ ןוא איסנעלַאװ

 ,424 ,"ל'דש תורגאא עו 1
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 יד טיס טריסערעטניארַאפ ױזַא ךיז טָאה גָאצרעה רעד ."(םינטקה

 -ַאֹּב תוכירַאּב לָאז רענעי טניילעגרָאפ ןלוצירַאפ טָאה רע זַא ,םיחוּכיװ

 ןַא םעד ןופ ךיוא ןכַאמ ןוא ,קרעוו שייערּבעה ַא ןיא חוּכיװ ןייז ןּביירש

 .ןרעפטנעּפָא ןענָאק לָאז דננּבכש דצ רעד ידכּב ,שינעילַאטיא ףיוא גוצסיוא

 קרעוו שימעֶלַאּפ סלוצירַאפ ןופ טּפירקסונַאמ רעטכעלטנפעראפ-טינ רעד

 ענעדיישראפ ייווצ רעטנוא ,תואחסונ ייווצ ןיא ןרָאװענ טיהענטיוא ןיא

 רעשמ ךיז ןָאק ןעמ ליפיוו ףיוא ,"תדה חוּכו, ןוא ?םחרבַא ןגמ , ןעמענ

 םיוא ,ךעלטיּפאק 74 יד ןופ םיקרּפ ישאר עטכעלטנפערַאפ יד סיוא ןייז

 ,יר ןופ ןעננולייטטימ יד טיול ךיוא ןוא 1 טייטשַאּב קרעוו סָאד עכלעוו

 ןגמ, סלוצירַאפ זיא ,2 אפונ טּפירקסונַאמ ןטימ טנעקַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ

 ןרעפטנע ןוא תונעט סלוצירַאפ בור רעד ,לענינירא קינייװ ץנַאג "םהרבא

 ,טייצ רענעי ןופ רעקיֿפעלַאּפ עשידיי ערעדנַא יד ייּב ןעמונעג ןענייז
 .ןַארוד חמצ רֹּב ןועמש 'ר ייַּב לעיצעּפס

 ןיא שדחמ רעתטא סלַא סױרַא לוצירַאפ טערט רעּבָא רַאפרעד
 -עג םש"הנוק ךיז רע טָאה םיא ךרוד עקַאט סָאװ ,קרעוו טייווצ ַא םענייז

 סָאװ ,ןעגנוקעדטנַא עקידנשַאררעּביא יד ןעזענייּב טָאה ?וצירַאפ .ןעוו

 רעשינואנ רעד .ןרָאװעג טכַאמענ ןעמי עטייוו יד ףיוא רוד ןייז ןיא ןענייז

 ןבָאה עדנזיירםי עקיטוס ;טקעלּפטנַא טלעו עיינ ַא טָאה סוּבמולָאק|

 "עגכרוד ןוא עקירפַא ןופ ןגערּב עטנַאקַאנמוא עקידמורד יד ןגיוּבעגמורַא

 ןיא ?ליצירַאפ רעטעדליּבעג רעד ןוא .עידניא ןייק געו םעיינ ַא טנייל

 -רַאפ ןּבָאה סָאװ ,עטנרעלענ עשידיי ןשיווצ רעטשרע רעד ןעוועג עקַאט

 .עיפַארגָאמסָאק ןופ טרעוו ןסיורג םעד ןצַאשוצּפָא קירעהעג יװ ןענַאטש

 -ועטיר ןוא ד-עּביל ןענעייל ףיוא ,לוצירַאפ טבירש ,טייצ יד ןרטּפ רעדייא,

 זַא ,ךיא ןכער ,תוישעמ ענעניוטשענ טינ ערעדנַא עלַא ןוא ןענַאמָאר

 -עטניא רעייז רעד טימ ךיז ןענָאקַאּב וצ ןעוועג רעכעלצונ ליפ טלָאװ'ס

 ןעמָאנ םעד רעקלעפ ערעדנַא ייּב טנַארט סָאװ ,טפַאשנסיװ רעטנַאסער

 טסכעלנעמ ןּבעג עּבַאנפיוא יד רַאפרעד רימ ?עטש ךיא .עיפַארנָאמסָאק

 ן;עװ ,ןטַאמילק ענעדיײשרַאפ ןופ ןטיײקיטרַאנגיײא יד ןנעוו תועידי עיונעג

 ,ןכייט ײלרעלַא ןּבײרשַאּב לעוו'כ ;םיבושי עכעלשטנעמ ןופ עטכישעג רעד

 יד ,ןעלזניא עטייו יד ןוא רעדנעל ענ"יישרַאפ ,רעדלעוו ןוא גרעּב

 5 "טלעוו רעטלַא רעד ןופ רעדנּוװ יד ןוא טלעוו עיינ עטקע ;טנַא טשרָאקָא

 תוחרא תרוא, ןייז 1824 ןיא ןּבירשעגנָא ?וצירַאפ טָאה קעווצ םעד וצ

 ,110--109 ,1878 ,ןטּפירקסונַאמ רענילרעּב ןופ גָאלַאטַאק ,רעדיינשנייטש 1

 , ,ץ| ,'סטנעירָא .ד טַאלּברוטַארעמיל, ןיא םייהכריק עז

 .םלוע תוחרא תרנא , וצ המרקה יד עז 8



 גרעבניצ .י ר"ד 88

 ךייה סַאמָאט ןוא 1 ןרָאװעג .טקורדעגרעּביא לָאמ ליפ זיא'ס סָאװ ,"םלֹוע

 1126120050 ןעמָאנ ןרעטנוא (1001) ןײטַאל ןיא טצעזרעביא סע טָאה

 -כע טימ ןה קרעוו ןייז ייּב טצונַאּב ךיז טָאה לֹוציִרַאפ ..'100614 1

 ןוא סָאמאנרעּב ,ָאנירעמַא ןופ ןטעּברא עיינ יד טימ ןה ןלעווק ערעט

 רע סָאװ ,ומפיוא סלוצירַאפ רעּבָא זיא עטסטנַאסערעטניא סָאד ;ערעדנַא

 רַאפ עלעווק עקיטכיוו רעייז סלַא אפונ לביּב יד ןצונסיוא טוװוורּפענ טָאה

 -שיפָאזָאליפ וליפַא טרעיינ ,םילּבוקמ רָאנ טינ ּוװ ,טרָאד .עיפַארגָאמסָאק

 עסיורג ןוא סעירָאנעלַא עפיט ןעזענ ןּבָאה ןטסילַאנָאיצַאר עטמיטשעג

 ןעזעג ? ?כש רערָאלק ןוא רערעטכינ סלוצירַאפ טָאה --- ןעגנוקעלּפטנַא

 סע ןכלעוו ןגעוו ,ןדע-זנ םעד וליּפַא .עטערקנַאק ןוא עשידרע סָאד זיולּב

 רָאנ ןעלמיה יד ןיא טינ לוצירַאפ טכוז ,תישארּב ןיא טלייצרעד טרעוו

 הרות יד זא ,רעטנוא לָאמ ערערעמ טכיירטש רע ןוא 2 דדע רעד ףיוא

 וצנֶא ,טנַאמרעד יז סָאװ ,טקנוּפ ןשיפַארגָאעג ןדעי ייַּב ךיז טסיילפ

 4 ןצענערג עטמיטשַאּב טסעפ ענייז ןענעכייצ

 יד ןַא ,לוטיב טימ ףיסומ לוצירַאפ זיא ,רעכיז ץנַאנ סייוו ךיא,
 טינ ןפוא ןיאּב סָאד ןלעוו רעסערפ-לּבָאנק עקידמשונמ ןוא םיצראהדימע

: 

 5 "ןייטשרַאפ ןענָאק

 ןּבירשַאּב רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא רעטשרע רעד טָאה לוצירַאפ
 ,טגיילעגכרוד ןּבָאה רעזעגושטרָאּפ יד ןכלעוו ,עידניא ןייק געוו םעיינ םעד
 טימ טא .טלעוו רעטקעדטנַא-יינ רעד ןופ ןעלזניא יד טימ טנעקַאּב ןוא
 ןעננוקעדטנַא עסיורג יד םימ ןוא טלעוו רעטקעדטנַא טשרָאקַא רעיינ רעד
 רערענניי ַא סלוצירַאפ רענעייל ןשידיי םעד ךיוא טנעקַאּב טייצ רענעי ןופ

 .ןהּכה עשוהי ןּב ףסוי רעלופטנַאלַאט רעד ,רוד-ןּב

 קיטיינ רַאפ ןטלאהעג ןהּכה ףסוי ךיוא טָאה לוצירַאפ יו ךיילנ
 עיפַארנַאמסָאק ןופ טייקיטכיו רעד ףיוא רענעייל ןשידיי םעד ןזייוונָא
 ןַאהַאי שַיערּבעה ףיוא רע טצעזרעּביא 1909 רָאי ןיא ,עיפַארגָאעג ןוא

 ,1691 ןופ עּבַאגסױא רעדרָאפסקָא רעד טימ טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ 1
 ּביולג .ךיא -- "ינא םילבהב הנומא ינשקמא :ךיז ןגעװ טגָאז אפוג לוצירַאפ 2

 ,ןטײקשירַאנ ןייק ןיא םינ

 .,30 יּפַאק ,ןטרָאד 5

 םימוחת לכל לובג הנתנ שממ השודקה הרותה יכ רמאנופ ;10 'ּפַאק ,ןטרָאד
 ,"תמאב

 קרעװ עקינײא שֵיערּבעה ףיױא שינײטַאל ןופ טצעזרעּביא ךיוא טָאה לוצירַאּפ 5
 ,("םינשוש יחר9/) הרוּת ףיוא שוריפ ַא ןּבירשעגנָא ךיוא ןוא םויריפרָאּפ ןוא ןוטסירַא ןופ
 | ,תלהק ןוא בויא
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 וצ+ .,םימע תולובנ ביצמ , ןעמָאנ ןרעטנוא ! קרעוו שיפַארגָאעג סמעּב

 רע ווו ,?טיּפַאק לעיצעּפס ט ןּבענענוצ ןהּכה ףסוי טָאה קרעוו ןקיזָאד םעד

 ,ןלעװק עשידיי ערעד;ַא ןוא ?ּביּב רעד ףיוא ךיז קידנציטש ,טּבײרשַאּב

 פיו סע רעװ, .??וּבמ םעד ךָאנ ןוא רַאפ דרע רעד ןופ דנַאטשוצ םעד

 ףסוי טרעלקרע -- טלעװ רעד ףיוא רעדנעל עלַא טימ ןענעקַאּב ךיז

 -ַאּב טלאװעג ךיוא טָאה ןהּכה ףסוי ?!ןענעייל ךוּב ןיימ רע לָאז -- ןהּכה

 ןוא סוּבמולַָאק סָאװ ,טלעוו רעיינ רעד טימ רענעייל ןשידיי םעד ןענעק

 ןסָאלשַאּב רע טָאה קעווצ םעד וצ ןוא ,טקעדטנַא ןּבָאה רעגלָאפכָאנ ענייז

 סעּפָאל קסיצנארפ רעינַאּפש םעד ןופ קרעוו עלַאטיּפַאק סָאד ןצעזרעביא

 טָאה גנוצעזרעּביא יד ."1:8 1118401/6 26061216 046 125 100125, ַארַאמָאנ יד

 רפס , ,עטשרע סָאד :קרעוװ ערעדנוזַאּב ייווצ סלַא טקידנערַאפ ןהּכה ףסוי

 עקירעמַא ה"ד עידניא עשינַאּפש סָאד טלדנאהאב ,,השדחה אידניאה

 טױעלקרע --- ,ןבירשעג ךוּב א זיא טָא !טעז טָאנ , .טרפּב ורעּפ ןוא ?לכב

 ,ןענעקַאּב עידניא טימ ךייַא טעוװ סע --- ,עדעררָאפ רעד ןיא ןהּכה ףסוי

 ףסוי ייּב טגָארט ךוּב עטייווצ סָאד .* "עטייוו יד ןעלזניא יד טימ ןוא

 - = ,ֹוצ םַאזקרעמפיוא טרעה , ."שיטרוק ודנַאנריפ רפס , ןעמָאנ םעד ןהּכה

 --- ןלייצרעד ןשיטרוק ןנעוו ךייֵא לעוװ ךיא -- ,רעסַאפראפ רעד סיוא טפור

 טָאה סָאװ ,ןַאמ רעד זיא סָאד !ןשינרעטַאמ ןוא ןדייל ,םישעמ ענייז ןגעוו

 -ַאֹּב המכח סיורנ ןייז טימ יז ןוא טריפענ ףמַאק םעד עקיסקעמ טימ

 . "!ןעגנּווװצ

 -רַאֿפ טינ .? טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג זיא קרעוו עקיזָאד סָאד

 ,קרעוו שיפַארגָאעג רעדנַא ןַא סנהּכה ףסוי ןּבילּברַאפ ךיוא זיא טכעלטנפע

 -ָאילּביּב סנרוּבצניג ןָארַאּב ןיא ןענופעג טּפירקסונַאמ ןיא ךיז טָאה'ס סָאװ

 1080 2661מ05, ('עמתגטנמ 96װ1וװג 200165, 16065 64 11045: 2ט090., 1520 1

 ומיאוּב ונַאּבאַא ינַאי רבח רשא הוה רפסח תא .,,עשוהי ןּב ףסוי רמאא

 השורקה 'וננושלל וקיתעהל יבל תא הנתאו יניעב בטייו ידיל םיחלא הנא יזנכשאה

 השעמ לכמ רבד ועדי ןעמל ,םויה דע סנוא העמש אל םירבד ונמע ינּב תא עידוהל

 הכאלמה םילשהל וילע יתפסוה ינא םנו ..,םימעה ןיב םתויהב השע רשא םיהלא

 יפו ל"ור יפכ םידחא םירבד דועו 'ד דבע השמ תרותב בותככ ולכ ןושארה קרפה

 | ."םירחא םירפוס

 ,"םיקוחרה םייאו ודוה רבד רפסל רבח רשא רפס וארא 5

 ויתורוקו ויתואלת וירקמ -- שיטרוק רבד הריגאו ודמע 4

 ייתומומ םע הנדכליו -- וקישנימּב םחלנ רשא שיאה

 יַאק ןיז ןיא רעריינשנייטש ןופ ןעגנולייטמימ יד םימ טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ 5

 ןיא בעל ,םיא ןופ טעּברַא רעד םימ ןוא ןטּפירקסונַאמ רענילרעּב יד ןופ גָאלַאט

 ,31--29 ,אשו ,א:צי 4 24 ןזש
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 לזמ סָאד טאהענ ןּבָאה סָאװ ,קרעוו עקיצנייא ייווצ סנהּכה ףסוי .!סעט

 סרַאטש רעסַאפרַאפ רעייז זיא ייז קנַאדַא עקַאט ןוא ןרעוו וצ טקורדעג

 .טָאה סָאװ ,טיּבעג רעדנַא ןַא ןיא ןיירַא זנוא ןריפ --- ןרָאװעג םסרופמ

 יד ןופ טײקמַאזקרעמפיוא יד ןניוצענוצ סרעדנוזַאּב הפוקת רענעי ןיא
 .ןעגנוּבײרשַאּב-עטכישעג ןופ טיּבעג סָאד -- ןזיירק עטנענילעטניא עשידיי

 ,עינַאּפש ןיא ץוּביק ןשידיי ןטסערג םנופ ןּברוח רעקידמייואמ רעד

 רעשיעּפָארייא רעד ןיא ןעדטנעצ-רוטלוק עשידיי עיינ ןופ ןסקַאװפיוא סָאד

 ןיא -- תֹובָא יד ןופ דנַאל ןטלַא םניא ןוא עקירּפַא-ןופצ ןיא ,ייקרעט
 -ידיי רעד ןיא םשור ןקיטלַאװעג ַא טכַאמענ טָאה ץלַא סָאד ,עניטסעלַאּפ

 ןצָאה תורצ ןוא ןדייל עסיורג עטּבעלעגכרוד טשרָאקַא יד ןיא .טלעוו רעש

 עתמא יד ךעלרעּפנישַאּב ןעזענ תומשנ עקיטכרָאפסטַאג ןוא עמורפ יד

 ןבָאה רעצרעה עטלופרעביא טעמוא ןלַאנָאיצַאנ טימ יד ."חישמ ילבח ,

 ,"ןרערט עלַאנַאיצַאנ יד לנָאל םניא ; ןעלמַאזפיונוצ רעכיג סָאװ טגרָאזעג

 ירפכס ןוא סעקינָארכ ןוא ןשינעעשעג עשינַארט עלַא יד ןענעכייצרַאפ

 קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ,ןורּכזל תורוד עקידנעמוק יד .ןיסחוי
 יד סָאװ ,תופידר ןוא תורצ עלַא יד ןָּביירשרַאפ ןוא ןלייצרעדרעביא

 דךרָאקַא-סולש סלַא ןוא ,רוד וצ רוד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה תֹובָא

 -ַאֹּב רעקידנסיירצרַאה ַא טימ ןקידנערַאפ ךיז סעקינָארכ עקיזָאד יד ןנעלפ

 טימ ןעשעג זיא'ס סָאװ ,עפַָארטסַאטַאק רעקיטלַאװג רעד ןופ ננוביירש

 ,םוטנדיי ןשיזענוטרָאּפ-שינַאּפש םעד

 ןיא רעקינָארכ ןוא ןפַארנַאירָאטסיה עקיזָאד יד ןופ רעטשרע רעד

 םנופ רעסַאפרַאפ רעטסּוװַאּב רעד ,דרפס ילוג יד ןופ רענייא עקַאט ןעוועג

 רעד ןיא רענערָאּבעג ַא ,(תוכז) יטוקַאז לאומש ןּב םהרבא ,"ןיסחוי,

 ןךָאנ יטוקַאז םהרבא טָאה ,(1480 ןיא) ַאקנַאמַאלַאס טָאטש רעשינַאּפש

 -ָארטסַא רעטנכייצעגסיוא סלַא ןעוועג םש-חנוק ךיז ןרָאי עגנוי יד ןיא רָאג

 -טרוּבעג ןייז ןיא רע זיא רָאי קיצנַאװצ וצ ןוא ,רעקיטַאמעטַאמ ןוא םָאנ

 -ָאטסיה ןוא עימָאנָארטסַא ןופ רָאסעּפָארּפ רַאפ טמיטשַאּב ןעוועג טָאטש

 ענעעזעגנָא ןֹופ גָאלשרָאפ ןפיוא יטוקַאז טָאה 1478 ןיא .עיפַארנַאיר

 -ַאט עשימָאנַָארטסא עטמירַאּב ענייז טסַאפרַאפ עטנרעלעג עכעלטסירק

 ןיא ןוא ןײטַאל ףיוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ דִלַאּב ןענייֵז סָאװ ,? ןלעּב

 .ןיא ןּבילּבעג רעּבָא זיא טסקעט רעשיערּבעה רעד ,ךַארּפש רעשינַאּפש רעד

 .קרעװ עקיזָאד סָאד (257 'מונ) גָאלַאטַאק ןייז ןיא טנכײצרַאפ שקַאז רואינש 1

 ."אכבוה קמעמ לעּב ןהכה ףסוי 'רמ שדחה םלועהו ץראה תולילג, : ןעמָאנ ןקידנגלָאֿפ רעטנוא
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 0 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 עליפ טימ יטוקַאז טָאה 1492 ןופ שוריג ןסיורג ןכַאנ .1 טּפירקסונאמ

 דלַאֹּב טָאה רע ּוװ ,לַאנוטרָאּפ ןייק טזָאלעג ךיז ענעּבירטרַאפ ערעדנַא

 ןוא נָאלָארטסַא סלַא עלעטש עקידובּכּב ַא ףיֹוה ןכעלניניק םייּב ןעמונרַאפ

 יָאקסַאװ רעדנזייר-םי רעטמירַאּכ רעד ןוא סוּבמולָאק ,רעקירָאטסיהװיכרַא

 סוּבמולָאק .ןטנרעלעג ןשידיי םעד ןטלַאהעג בושח רעייז ןּבָאה אמַאנ-יד

 זעּב ,ןלעּבַאט עשימָאנַארטסַא סםיטוקַאז טימ טצונַאּב קרַאטש ךיז טָאה

 ."םוא יר רעּביא :עװ ןשידלעה ןייז ןופ גנוטכיר יד טעּבראעגסיוא טָאה רע

 ןשינואג םנופ קעטָאילּביּב רעד ןיא ןוא ,סוניקוא םי םנופ ןטייוו עטנַאקַאּב

 עּבַאנסיוא עשיניײטַאל יד טיהענפיוא ןענופעג ןעמ טָאה רעקעדטנַא-טלעװ

 "עג ךיז טָאה רע רעדייא ,ַאמַאנײד-ַאקסַאװ ךיוא .ןלעּבַאט סיטוקאז ןומ

 ןטימ ןטַארַאּב ךיז רע טָאה ,(1497) עזייר-םי רעטמירַאּב ןייז ןיא טזָאל

 .* םיא טימ טנגעזעג ךיז ךעלדניייופ ןוא ןטנרעלעג ןשירדיי

 -עג דרפס ילוג יד קילנמוא רעיינ ַא רעּבָא טָאה ראי ןּבלעז םעד ןיא

 יטוקַאז םהרבַא ןוא ןּבירטרַאפ לַאגוטרָאּפ סיוא ךיוא ייז טָאה ןעמ :ןפָארט

 געװ-לנָאװ ןייז ףיוא טָאה יטוקאז .תולג ןטכירּפָא יינספיוא טזומעג טָאה

 -עג ןעגנַאפעג םיא ןעמ טאה לָאמ ייווצ ;ןייטשוצסיוא טָאהעג ליפ רעייז

 ךיז ןגָאלשרעד וצ ןעגנולעג םיא זיא ןשינרעטַאמ עסיורג ךָאנ ןוא ,ןעמונ

 ור גנַאל ףיוא ןעוועג טרעשַאּב טינ םיא זיא ָאד ךיוא רעּבָא .סינוט ןייק

 ;רעינַאּפש יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגנירַא סינוט זיא דלַאּב .ןעניפעג וצ

 ןיק טגנַאלרעד ךיז טָאה רע ,ןפילטנַא טזומעג רעדיוו טָאה יטוקַאז

 ,ןּברָאטשעג 1819 ןיא רע זיא טרָאד ןוא ,ייקרעט

 רע טָאה ,סינוט ןיא טכַאהּברַאפ טָאה יטוקַאז סָאװ ,ןרָאי יד ןיא

 ,"ןיסחוי רפס, קרעוװ שירָאטסיה ןייז (1504) טקידנערַאפ ןוא ןּבירשעג

 רעסַאפרַאפ רעד .ןעוועג םש-הנוק קרַאטש ױזַא ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ

 טָאה רע סָאװ ,תורצ עסיורג יד זַא ,עדעררָאפ רעד ןיא ןָא טזייוו אפונג

 ןכָארּבעג ןוא םייצ רעד רַאפ טרעטלעענ םיא ןּבָאה ,ןייטשוצסיוא טַאהענ

 םעד ןיא טלוּב ץנַאנ עקַאט ךיז טליפ סָאד ?.  תוחוכ עקיטסייג טנייז

 טָאה ''ןיסחוי רמס,, םניא .קרעוו ןייז ןופ יֹוּבעג ןשינָאטקעטיכרַא ןצנַאג

 עשיטַאמעטסיס ַא רדס ןשינָאלָאנָארכ ןיא ןּבעג ֹוצ טַאהעג העדּב יטוקַאז

 ךיא .ח"י ןט14 םעד זיּב תורוד עטסטלע יד טניז גנוּבײרשַאב-עטכישעג

+ 

 "ףסוי תיראטי קרעװ ןשיטַאמעטַאמ םוצ הפסוה טלַא תויתוא עשַיערּבעה םימ גנוצעז
 ירעביא עשינַאּפש יד טקורדענּפָא טָאה ןהּכה היחרּפ ןּב לאינד ידרפס רעד 1

 ,(1568 ,יקינָאלַאס)

 .123--121 ,"לַאנוטרָאּפ ןיא ןעדוי רעד עטכישעג, ,גנילרעזייק עז 9

 המכח אלו חכ יב ןיא תונוזמה ךריצו היבשהו תודמשה בורמ יתונועב יב, 8

 ",רמנ יחירו יב ימעפ רמע אלו תעו



 גרעבניצ ,י ר"ד 90

 ענעדיישרַאפ ןופ גננולמַאז א זיולּב קרעוו סיטוקַאז זיא רעּבָא ןתמא רעד

 ןופ בור יּפלע ןעמונעגסיֹורַא ,ןעגנוּבײרשַאּב ןוא תועידי עשירָאטסיה

 טרָאד טרעוו טרָא ליפ .קרעוו עשידיי עכעלטכישעג-רוטַארעטיל ערעטלע יד

 עקידרעטעּפש ןוא םיארומא ,םיאנּת יד ןופ תורודה רדס םעד ןּבענענּפָא

 ."הלּבקה ררפ ,, סד"בַאר םעד רקיע רעד ייּברעד קידנצונַאּב ,הרוּתה ילודנ

 -עג ןופ ןעננוּבײרשַאּב טכַארּבעג טימ רעד ןיא ןרעוו רדס םוש ַא ןָא רָאנ

 -עג רעשידיי לעיצעּפס רעדָא רענײמעגלַא רעד סיוא ןשינעעשעג עסיוו

 עטמירַאּב יד ןופ גנוּבײרשַאּב יד ,לשמל ,יוװ ,ייז ןופ עקינייא עטכיש

 טימ ןענעקַאּב סָאװ ,רעטעלּב יד רעדָא ,אתידּבמוּפ ןוא ארוס ןיא תובישי

 ןבָאה -- אתולנישיר םעד ןּביילקסיױא טנעלפ ןעמ ױזַא יו ,רדס םעד

 ןענייז טרעוו ןקידנטיידַאּב ןופ .סערעטניא ןשירָאטסיה-רוטלוק ןסיורג 6

 םנופ רעפעשַאּב םעד ןנעוו טכַארּבעג טרָאד ןרעוו סָאװ ,תועידי יד ךיוא

 | .1 "רהוז,

 .טכעלטנפעראפ טינ ןּבעל םייּב יטוקַאז טָאה "ןיסחויה רפס,, םעד

 לאומש טצרא רעד טָאה טיוט סיטוקַאז ךָאנ םורַא רָאי קיצפופ ןיא טשרע

 ,סרעוו סיטוקַאז לָאּפָאיטנַאטסנַאק ןיא טקורדענּפָא ָארִיַאק סיוא םַאלוש

 טייצ רערעיינ רעד ןיא טשרע .םייוניש ןוא ןעגנוצריק ךס ַא טימ רעּבָא

 טסקעט ןקידנעטשלופ םעד טכעלטנפערַאפ יקסווָאּפיליפ טָאה (1897 ןיא)

 סָאװ ,טּפירקסונַאמ ןקיטנעהנגייא סיטוקַאז טיול ,"ןיסחויה רפס,, םעד ןופ

 ,5 קעטָאילּביּב רעדרָאפסקָא ןיא ךיז טניפענ

 -יטַאמעטסיס ןוא רדס ןשינָאלָאנָארכ ןיא לגנַאמ --- תונורפח עּבלעז יד

 טינ םעד ןיא סָאמ רערעטערג ךָאנ ַא ןיא סױרַא ךיז ןזייוו ,טײקצנַאנ רעש

 ."הדוהי טבש , ןרעלוּפָאּפ רעקינייװ

 8 אנרעוו ןּבא המלשי--- ''הדוהי טבש ,, םנופ רעסַאפרַאפ םעד ןנעוו

 ,םיא טנעלפ ,עיליטסַאק ןיא רענערָאּבעג ַא ,טנַאקַאּב קינייװ רעייז זנוא זיא

 עזעינילער ןיא ןקילײטַאּב ךיז ןעמוקסיוא טּפָא ץנַאנ ,טנייש סע יו

 ןילַא רע ,עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ױזַא טלָאמעד ןענייז סָאװ ,םיחוכיוו

 עשינאּפש יד ןֹופ רעטקיטכעמלופַאּב סלַא רע זיא 1481 ןיא זַא ,טלייצרעד

 -טצסיוא ,,םיובש ןוידּפ, ףיוא טלענ ןעמענפיונצ ןרָאפענמורַא תוליהק

 ,96--95 ,89--88 ,עּבַאנסיױא סיקסװָאּפיליפ ,"ןיסחויע עז 1

 ,235--223 ,א| ,15.1660, תסט. 4. 61.ןטוטס8 :ע/ ןעגנורעסעּבסיוא:טסקעמ 2

 םנופ רעסַאּפרַאפ רעקיצנײא:ןײא רעד םינ ,תמא ,ויא ָאגרעװ ןּבא המלש 8
 םימרעדניא לָאּפָאנַאירדַא ןיא ןיײד ַא ןעװעג זיא סםָאװ ,ףסוי ןוז ןייז :"הדוהי טבש;

  ןײז וצ סָאה ,'ףסוי תיראש, רומלּת ףיוא רוּביח ַא טסַאפרַאפ טָאה ןוא ח"י אֵשֹו םנופ

 ;ענ עקיטכיװ ןופ ןעגנוּבײרשָאּב ןוא ןטנעמוקָאד עקיניײא ןעװעג ףיסומ קרעװ סרעטָאּפ

 .םייצ ןייז םיוא ןשינעעֶש



 פן ןדיי ייּב רופַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טָאה 1492 ןופ שורינ ןסיורג ןכָאנ .ועדַאנַארג ןופ ענעגנַאפענ יד ןפיוק

 ענעּבירטרַאפ יד ןופ ערעדנַא עליפ טימ ןעמַאזוצ טזָאלעג ךיז ָאנרעוו ןּבא

 סיױרַא זיא ?ַאוװטרַאּפ ןיא ךיוא יוװ םעדכַאנ ,1497 ןיא ,לַאנוטרַאּפ ןייק

 -ענ ןַארַאמ ַא ,טנייש סע יוװ ,ָאנרעװ ןּבא זיא ,ןדיי ףיוא הריזג ערעווש יד

 ,ןָאּבַאסיל ןֹופ טנגעגמוא רעד ןיא קידנעניוװ ,ךָאנרעד טָאה רע ןוא ;ןרָאװ

 ןיא טָאה לֹּבעּפ רענָאּבַאסיל רעד סָאװ ,םָארנָאּפ ןקיטופב םעד ןעזעגוצ

 -רָאּפ יו םעדכַאנ ,רעטעּפש רָאי ַא .םיסונַא יד ףיוא טכַאמענ 1206 רָאי

 קעוַא ָאנרעוו ןּבא זיא ,םיסונַא יד רַאפ ןצענערנ עריא טנפעענ טָאה ?אגוט

 רע טָאה טרָאד ,ןרָאי עטצעל ענייז טכַארּברַאפ טָאה רע ּוװ ,עילַאטיא ןייק

 .?"הדוהי טבש , קיגָארכ ןייז טקידנערַאפ ךיוא

 ,ןערָאבַאז ןוא ןיזירחִלַא ןופ ןטייצ יד ןיא טּבעלעג אנרעוו ןּבא טלָאװ

 ,םעידָארַאּפ עקיטסול ןּבירשעג ןעווענ טייקטקישענ סיורג טימ רע טלָאװ

 רעֹּבָא רע ןיא .סעמַארניּפע עטציּפשענוצ ףרַאש ןוא סעריטַאס עקידנסייּב

 ןוא ןברוח ןכעלקערש םנופ רֹוד םניא טּבעלעג ,ןרָאּבעג הרצ-תע ןַא ןיא

 רעד ןּפיל ענייז ףיוא זיא --- רעכעּב-תולנ ןרעטיּב םנופ ןעקנורטעג ןיילַא

 ןוא ןעגניז וצ רעדיל עקיטסול טָאטשנָא ןוא ,ןּברָאטשענּפָא רעטכעלעג

 .םנופ רעקירָאמסיה רעד ןרָאװעג רע ןזיא ,ןלייצרעד תוישעמ עכעליירפ

 "ָארֹכ רעד טָאה ךָאד ןוא .טיונ ןוא רעצ ןופ רעקינָארכ רעד ,?אכּבה קמע ,

 טבש , ןייז ןיא .רעטכיד םעד םיא ןיא טקיטשרעד ןצנַאנניא טינ רעקינ

 -וצ קיצנוק יֹוזַא ןענייז ,רעיורט ןוא נָאטייוװ ןופ לנָאל םעד ןיא ,"הדוהי

 | *,,,טײהרַאװ דנוא גנוטכיד , ןטכַאלטענפיונ

 עקינייא זַא ,קרעוו ןייז וצ ריפניירַא םניא ןָא טזייוו אפונ רבחמ רעד

 טָאה רעדנעל ענעדיישרַאפ ןיא ןדיי ףיוא "תורזנו תודמש , ןנעוו תועידי

 ןיא סָאװ ,ָאנרעוו ןּבא הדוהי ןדייז ןייז ןופ םיבתּכ יד ןיא ןענופעג רע

 םישוריג ערעדנַא ןנעוו תועידי יד .* ןָאּבַאסיל ןיא שודק סלַא ןּברָאטשעג

 סיוא טּפעשעג רע טָאה ,"הדוהי טבש, לעּב רעד ןָא טזייוו ,תוריזנ ןוא

 ןייר וליִפֲא רָאנ .2 עכעלטסירק ןה ,עשידיי ןה ,סעקינָארכ עשירָאטסיה

 ,(עּבַאנסױא םרעניװ) 108 ,"הדוהי טבש, 1

 קרעװ ַא ךָאנ טסַאּפרַאפ םָאה רע זַא ,(89 ,ןטרָאד) ןָא טזייװ ָאנרעװ ןּבא 9

 .ןרָאװעג םיחענפיוא טינ רעּבָא ןיא םע ,"ותרבע טבש;
 ;94 ןמרָאד 3

 ןעלעװק רעּביא ןעגנוכורעטנוא טעּברַא רעכעלטנירג ןייז ןיא טָאה רעב 9 4

 םצונַאּב ךיז םָאה ָאגרעוװו ןּבא המלש זַא ,ןזיוורעד "הרוהי םבש סעד ןָאיציוָאּפמָאק דנוא

 רעד עבלעוו ףיוא ,"סעקינָארב עשיניײטַאלפ יד ןוא ןלעװק עשידיי טימ ךעלסילשסיוא

 ןָא ךיוא םזייוו רעּב ,"ארבנ אלו היה אל ןענייז ,טפָא ץנַאג ךיז טפוררַאֿפ רעסַאפרַאפ

 םלאנּברּבא קחצי ןוא ןופיסוי םעד םימ טצונַאּב ךיז טָאה אגרעװ ןּבא קיסיילפ יװ
 ;(56-52 טרָאד) קרעו
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 טריצַאב ןוא טצוּפַאּב ןָאנרעװ ןּבא ייַּב טרעװו לָאירעטַאמ רעשירָאטסיה

 תוישעמ עקיזָאד יד ןופ עליפ ןוא .תוישעמ עשיטעָאּפ ןוא סעדנענעל טימ

 "לבוקמ יפמ , ,"חילש יפמ יתעמש , :ננוקרעמַאּב רעד טימ רעביא רע טיג

 ."םכחו דיסח שיא יפמ , רעדָא

 'מונ) ָאנרעװ ןּבא רענייטש ַא טלייצרעד -- טרעהעג ּבָאה ךיא,

 ךעלטסירק טעגרהרעד ַא ןענופעג לָאמַא ןעמ טָאה עינַאּפש ןיא זַא --- 1

 םיא ייז ןּבָאה סָאד זַא ,לוּבליּב ַא ןדיי ףיוא טכַאמענ ןעמ טָאה ,לגניי

 "עג טָאה טָאטש רעקיזָאד רעד ןיא .ןקעוװצ עזעינילער בילוצ ןטכַאשעג

 ןרעטנוא גורה םעד רע טָאה ,יולה המלש ןד ,?ּבוקמ רעסיורג ַא טניזוו

 ןעוועג זיא שרופמה-םש רעד ןכלעוו ףיוא ,לטיווק ַא טגיײלעגרעטנורַא גנוצ
 יד ףיוא ןזיוועגנָא ןוא טנפעעג ןגיוא יד ךיילנ טָאה ?גניי סָאד .ןּבירשעג

 ףיוא לובליִּב םעד טכַאמענ עקַאט סע ןּבָאה ייז סָאװ ,םיחצור עתמא

 : | . "ןדיי יד

 טניא טכַארּבענ ןרעו סָאװ ,ןעגנוּבײרשַאּב עלַא ןּבָאה ךָאד ןוא

 ןסיורג ןיא זיא טרעוו רעשירָאטפיה רעייז סָאװ ,יד וליפַא ,"הדוהי טבש ,

 סָאװ ,רעסַאפרַאפ רעד .סערעטניא ןלערוטלוק ןקידנטיײדַאּב ַא -- קפס

 עסיורג יד ןוא עיציזיווקניא רעד ןופ ןקערש יד טּבעלענרעּביא ןייֵלַא טָאה

 עקידנסיירצרַאה ,עטסשינַארט יד רעּביא טיג ,שורינ ןרעטיּב םנופ ןדייל

 ענעסטלעג יד אקווד ןוא ;ןָאט ןשיּפע ןייר ,ןקִיור ץנַאג א ןיא ןשינעעשעג

 -טיוט ןקידהמיא םעד רעּביא ןטסטלוּבמַא טיג רעלייצרעד םעד ןופ טייקיור

 סעּפע זַא ,נֹונענ ןעוועג זיא סע .הפוקּת רערעטסניפ רענעי ןופ קערש

 לָאז רעכערברטפ רעקיטכערטדעדינ רעדָא רענענושמ-ּבלאה ַא ,לוונמ ַא

 ןיא ןעוועג ןדיי הליהק עצנַאג ַא זיא ןיוש ןוא -- ?וּבליּב ַא ןטכַארטסיױא

 ףיוא ןעמוקענמוא ןענייז ןשטנעמ רעטרעדנוה ןוא ,רַאפעג רעטסערנ רעד

 ...ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא ףָאש יד יו רעדָא ,סנפיוחרעטייש יד

 עשידיי יד ייּב סנָאפלַא ךלמ רעד טשודיחרַאפ טגערפ --- סָאװ וצ ,

 תעַּב ,גנַאזעג ןוא קיזומ רעדניק ערעייַא סע ריא טנרעל --- רעיײטשרָאפ

 .* ??גָאלק ןוא רעיורט ןיא ןרָאי ערעייֵא עלַא ךָאד טננערּבראפ ריא

 רַאפ סָאװ ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ ךלמ רעקיזָאד רעד תעּב ןוא

 רע סָאװ ,תונורסח יד סיוא טנכער ןוא ,ןענייז ןדיי יד קלאפ קידניז ַא

 עלַא ןופ,, :םיסנרּפ עשידיי יד ףיורעד םיא ןהעפטנע --- ייז ןיא טניפעגנ

 טרָאד רָאנ ,"ךוניהשעמ} םעד ןיא טכַארּבעג ךיוא םרעװ השעמ עּבלעז יד 1

 רעד ,דיסח הדוהי לּבוקמ רעטמירַאּב רעד ןזיוװַאּב שרופמח םש ןטימ סנ םעד טָאה

 רימ ןוא רעקלעפ עשילַאטנעירָא יד ייּב רעלוּפָאּפ רעײז ןעוועג זיא װימָאמ רעקיז

 יט יי א א

 ,"לויא םענעדליגא ןייז ןיא ןסּועלוּפא ייּב ןיוש םיא ןענעגעג

 ,26 ,ןטרָאד 2



 92 ןדי ײּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ךָאד וטסָאה ,טנכערענסיוא טשרָאקַא טסָאה וד סָאװ ,קנערק ערעזנוא

 ןּבָאה רימ סָאװ :קנערק רעטסרעווש ןוא רעטסערג רעזנוא ןיא ןסעגרַאפ

 לָאז רע ,זנוא רַאפ ןעמעננָא ךיז לָאז רע ,רעצישַאב ןקיצנייא ןייק טינ

 .""האנק ןוא האנש רעקיטפיג ןָא ןדייר טרָאװ טוג ַא זנוא רַאפ

 ךָאנ ענעצס ןייא "הדוהי טנש , ןיא ןנלָאפ ּפָאקסָאדײלַאק ַא ןיא יו

 ןופ רעדעי ןיא זיא רעיורט ןוא רעצ רעפיט ליפיו ןוא ,רערעדנַא רעד

 -םינ א ייז ןנעק ןוא ,טסּפיוּפ ןרַאפ "םיחולש , עשידיי יד ןעייטש טָא .ייז

 טבַארט ןוא ןדיי יד טסּפױּפ ןרַאפ טרסמ סָאװ ,דמושמ ַא ,רוניטק רעקיט

 סרמושמ םעד ןרעה ןדיי יד .םיִלוּבליּב עטסכעלקערש יד סיוא ייז ףיוא

 .ןרערט ערעטיּב טימ ןענייוו ןוא דייר עזייּב סטסּפיוּפ םעד ןוא תוריסמ

 רעד טנָאז -- ,ןענייו ריא טפרַאד דייר עזייּב עניימ רעביא טינ,

 -טנע -- ןענייו, "!םישעמ עטכעלש ערעיײא רעביא טרעיינ --- ,טסּפיױּפ

 -ענ זנוא ןיא סָאװ ,עקיצנייא סָאד ךָאד זיא סָאד --- "םיחולש , יד ןרעפ

 עכעלקילנמוא ענױזַא ייּב טסיירט עקיצנייא יד זיא ןרערט םערָאװ ;ןּבילּב

 זיא רע -- דמושמ םעד רוסמ ןכיוא ןָא ןזייוו ייז ןוא --- עז טָא ,רימ יו

 טינ טָאה ןוא זנוא טפדור רע ךיוא ןוא ,שיילפ ןוא טולּב רעזנוא ןופ ךָאד

 ןּבָאה תויח עדליוו סָאװ ,לניופ ַא וצ ןכילנענ ןענייז רימ ,תונמחר ןייק

 ןסייּב ןוא לגענ יד טימ ןסייר ,סיפ יד טימ םיא ןטערט ,טגָאיעגנָא םיא

 -- דמושמ רעד סיוא טפור -- ןּביולג רעזנוא ןָא טמענ, .!"ןייצ יד טימ

 -- רעכיז טסיב וד , ?!רעקירדרעטנוא ןרעוו עטקירדרעטנוא ןֹופ ריא טעוו

 ןּביולג םעיינ םעד טסָאה וד סָאװ ,םעד ךרוד זַא -- ,ןדיי יד םיא ןרעפטנע

 ןיא רעסעּב רימ ןליוו .ןדעדנ רעד טיירנעגנָא ריד רַאֿפ זיא ,ןעמונעגנָא

 ."ןרעדױנ ןיא ןעמַאזוצ ריד טימ ןציז טינ יּבַא ,ןירַא טונהינ

 סָאטַאּפ ןשינַארט רעיז טימ ןכאמ ןעננוּביירשַאּב עקינייא

 ןכעלקערש םעד "הדוחי טבש , לעב רעד טלייצרעד טָא .םשור ןקיטלַאװג ַא

 ,ענעּבירטרַאפ עינַאּפש סיוא יד ןופ עּפורג ַא ןּפָארטעג טָאה'ס סָאװ ,לרוג

 סעקינדנו-עג עכעלקילגמוא עקיזָאד יד ןכלעוו ףיוא ףיש םנופ ןַאטיּפַאק רעד

 ןטסיו א ףיוא טצעזענּפָארַא םי ןטימניא ייז טָאה ,ןענופעג ךיז ןּבָאה

 ענעּבירטרַאפ יד ןופ בור סָאד .ףיש ןייז טימ רעטייוו קעװַא זיא ןוא ,?זניא

 -פיונוצ ןּבָאה ענעּבילּבעג ןּבעל יד ,ןּברָאטשעג רעגנוה ןופ דלַאּב ןענייז

 ,לזניא םנופ ףימ רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא תוחוּכ עטצעל יד טלמאזעג

 .ןגָאלשרעד בושי זיא'ס ןכלעוו ַא וצ ךיז רשפא ןלעוו ייז זַא ,קידנפָאה

 רעדניק ייווצ ןוא ּבייוו ןוא ןַאמ ןופ עילימַאפ ַא ןעוועג זיא ייז ןשיווצ

 ןיא יז ןוא ןעגנַאנעגסיױוא תֹוחוּכ יד געוו ןפיוא ךעּבענ ןענייז יורפ רעד

 ,82 ,ןטרָאד 1



 גרעּבניצ ,י ר"ד 44

 -נַאגעג רעדניק ייווצ יד טימ רעטָאֿפ רעד ןענייז .ןלַאפענרעדינַא עטיוט ַא

 .תושלח ןיא ןלַאפעג געוו ןפיוא ייז ןענייז עטכַאמשרַאפ רָאנ ,רעטייוו ןענ

 ענייז עדייּב זַא ,ןעזרעד רע טָאה ,ןעמוקענ ךיז וצ זיא רעטָאפ רעד ןעוו

 רעכעלקילגמוא רעד זיא ,רעצ ןופ ךיז רעפיוא .ןּברָאטשעג ןיוש ןענייז ןיז

 עלַא ןופ רַאה וד --- םימלועח ןוּבר :ןעירשעגנפיוא ןוא ןעגנורּפשענפיוא
 עניימ ןופ ןּביולג םעד ןזָאלרַאפ לָאז ךיא ,ןָאטעג ץלַא טסָאה וד !ןטלעוו

 *יֹוװַאּב עשלמיה עֶלַא ןופ ןליוו םעד רעדיוו וצ זַא ,ןסיוו ייז ָאט !תֹובָא

 ףיוא קידנקוק טינ ,ןּביילּב ךיא לעוו דיי ַא ןוא ךיא ןיּב דיי ַא --- רענ

 טלמַאזענפיונוצ טָאה רע ןוא !ןקישנא רימ ףיוא טסעוו סָאװ ,תורצ עלַא

 ךיז טָאה ןוא ,טקעדעגוצ רעדנק ענייז ייז טימ ,ןזָארג ןוא דרע ןוא דמאז

 .1 ..ןכוז בושי ַא טזָאלעג רעטייוו

 עסייה יד זיא ?הדוהי טבש , לעב ןראפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 טינ ,דנַאלרעטַאפ ןייז ֹוצ ךיז טלַאהרַאפ רע רעכלעוו טימ ,טפַאשקנעּב

 -םיטש עטסמאאזיורנ יד ןעוועג םיא וצ ךָאד זיא יז סָאװ ,ףיורעד קידנקוק

 -רעד ,ךיירקנַארפ סיוא שורינ ןשידיי םעד טּבײרשַאּב רע תעּב .רעטומ

 רָאנ יו ,ענעּבירטעגסיױרַא יד ױזַא יו ,רעטרעוו עקידנריר טימ רע טלייצ

 ךיילנ ייז ןּבָאה ,ךיירקנַארפ ןייק ןעמוקקירוצ טניילענרָאפ ייז טָאה ןעמ

 ייז סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,גָאלשרָאפ םעד ןעמענוצנָא ןסָאלשַאּב

 ךלַאּב ייז ףיוא טרָאד ךיז ןלעו סע זַא ,טָאהעג ארומ קרַאטש ןּבָאה

 -טוא קירוצ ךיז -- טנָאזעג ייז ןּנָאה --- רימָאל , .תופידר עיינ ןּבייהנָא

 רעזנוא ךָאד ןיא סָאד ,ןרָאּבעג ןענייז רימ ּוװ ,דנַאל םעד ןיא ןרעק

 י * ז !רעטומ
 -סירעטקַארַאכ סָאד רעּבֶא זיא טקנוּפדנַאטש ןשירארעטיל ןייר םנופ

 ןוא תופידר יד ןופ ןעננוּבײרשַאּב יד טינ "הדוהי טבש , םניא עטסשיט

 טפלעה יד טעמּכ ןעמענרַאפ סָאװ ,םיחוּכיו עזעינילער יד רָאנ ,םישורינ

 "הדוהי טבש , םניא ןרעוו סָאװ ,םיחוּכיו עלַא יד ןופ .רפס ןצנַאנ םנומ

 -טיה ַא ,ָאזָאטרָאט ןיא חוּכיוװ רעד ,רעקיצנייא ןייא זיולּב טָאה ןּבירשַאּב
 ןקיזָאד םעד ןופ גנוּבײרשַאּב רעד ןיא וליפַא רָאנ ;דוסי ןשירָאט

 טרעוו ןכעלטכישעג ןקידנטיידַאּב ןופ םיטרּפ עקיטכיוו רעייז ןענייז חוּכיװ

 םיחוּכיװ עקירעּכיא עלַא ;סעדנענעל עשיטסַאטנַאפ טימ טּבעװעגפיונוצ

 -ַאכ ןרַאדנענעל ןייר ַא ןגָארט ןוא ,"ארבנ אלו היה אל, --- רעּבָא ןענייז

 בװעאש השוע התא הברה !םימלועה ןוּבר :רמאו וילנר לע םקא :9 ,ןטרָאד 1

 לכ ליעוי אלו ,היהא ידוהיו ינא ידוהי םימש יבשוי לש םחרכ לעש הנמאנ עדת .יתד

 שקבל ךלהו םירענה תא הסכו םיבשעה ןמו רפעה ןמ ףסאו ן!ילע איבתו תאבהש המ

 ."בישי
 ,40 ,ןטרָאד 2



 05 |ןריי יײיּב רוטַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 -םיד , סָאגרעװ ןּבא ןיא טקעטש ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ךָאד ןוא .רעטקַאר

 טבש, ןיא םיחוּכיװ עגנַאל ץנַאג יד טֶא ."טײהרַאװ, ליפ רעייז "גנוט

 עכעלטסירק טימ ןטסּפוּפ ןוא םיכלמ ןשיווצ טריפעג ןרעוו סָאװ ,"הדוהי

 םעד רעּביא ךיײרנּברַאפ ױזַא ,טלוּב ױזַא ןּבינ ,עטנרעלעג עשיריי ןוא

 רענעי ןֹופ טסיינ םעד ןוא ןעננומיטִש יד ,רעגייטשסנּבעל ןקיטלָאמעד

 ןזיוועגנָא גנַאל ןופ ןיוש רעשרָאפ עליפ ןּבָאה טסיזמוא טינ ןוא .הפוקּת

 ןשידיי ןרַאפ טָאה "הדוחי טבש, רעד סָאװ ,טײטַאּב ןסיורג םעד ףיוא

 -ערעטניא ןוא שיּפיט ץלַא זיא םיחוּכיװ סָאגרעװ ןּבא ןיא .! רָאלקלָאפ

 עקינייא ףיוא טכַאמ אנרעוו ןּבא סָאװ ,םישוריּפ עשירָאנעלַא יד :טנַאס

 "ײשרע-רוטַאנ ענעדיישרַאפ ףיוא קוק ןיז .25ביּב רעד ןופ םיקוסּפ

 עכלעוו טימ ,תוישעמ ןוא םילשמ יד ,ןלַאּפנייַא עשימעלָאּפ יד ,5 ןעננונ

 -ַאפרַאפ םעד טּבעװש ץלַא רעּביא ןוא .4 ןטנַאטוּפסיד יד ךיז ןצונַאּב סע

 - ....םזַאקרַאפ רענעגרָאּברַאפ-בלַאה ןייז ,?כיימש רעשינָאריא סרעס

 יד ןיירַא טנייל ןוא ,עדייאלּכ רעסַאפרַאפ רעד ךיז טכַאמ טכָא

 טגיל ייז ןיא סָאװ ,דייר ענױזַא ןירַא ?יומ ןיא ןטנַאטוּפסיד עכעלטסירק

 "טסירק רעד ןופ תודוסי עטסקיטכיוו יד ןיא הריפּכ עטסערג יד ןגרָאּברַאפ

 :טשודיחרַאפ סיוא טפור ,לשמכ ,ָאזנָאפלַא ךלמ רענולק רעד .ערעל רעכעל/

 רַאפ ןעגנערּב לָאז ךלמ ַא זַא ,טרעהעג לָאמַא ןעוו ןעד סע ןעמ טָאה יצ ,

 ענייז ןופ דניז יד רַאפ ןייז ֹוצ רּפכמ ידכּב ,ןוז ןטּבילעג ןייז ןּברק א

 ,ךיז טגייצרעּביא רע תעּב ,טסּפוּפ רעד ןוא ?"?טכענק עקינעּפשרעדיװ

 יד ןוא שלַאפ זיא ,ןדיי ףיוא טכַאמעג טָאה ןעמ סָאװ ,לוּבליּב רעד זַא

 םציא זיא רימ ייּב , :םיברוקמ ענייז וצ טגָאז --- קידלושמוא ןענייז ןדיי

 ןסוטסירק סע ןּבָאה ןדיי יד זַא ,טלייצרעד ןעמ סָאװ ,סָאד זַא ,ןּביױלנ וצ

 טרעלקרע -- ,לָאמ סעדעיה .?"?ובלּב-רקש ַא זיולּב ךיוא זיא ,טענרהענ

 ןיא ןײרַא ןלַאמ רימ ןעו -- ,סָאמָאט רעטנרעלעג רעכעלטסירק רעד

 ןשילּביּב םנופ םירמוש עיירט יד ,ןדיי יד וצ ךיז רימ ןדנעוו ,תוקיפס

 1.6 1014-1016 }317 4405 14 ס1ז000806 6'ןטמ :בעל ןֹופ טעּברַא עטנַאסערעטניא יד עז 1

 ע6184 (תסש 4. 64. 118, אאןצ)

 ,64 ,"הרוהי טבשַפ ,לשטל ,עו 9

 ,58--9 ,ןטרָאד 8

 ,חוּכיװ ןתעשּב דיי רעד םלייצרעד'פ סָאװ ,ןוח ןטימ השעמ עקיציװ יד ,לשמל ,עז 4

 םױא ןוײװרעד וצ ךיז ןסילפ סָאװ ,ןגָאלָאעמ עכעלטסירק יד ןופ ןכַאמ וצ קווה ידכּב }

 ןסוטסירק ףױא טגָאזעג תואיבנ גנַאל ןופ ןיוש ןּבָאה םיאיבנ יד זַא ,םיקוסּפ עשילּביּב

 461 ,ןטרָאד) ךריק רעכעלטסירק רעד ןוא

 ,24 ,ןטרָאד 5

 126 ,ןטרָאר 6



 גרעּבניצ ,י ר"ד | 96

 ךלמ רעטנַאמרעד רעירפ רעד ,:"ףיוא זנוא ןרעלק ייז ןוא ,םרָאװ

 זא ,קנַאדעג ןשיסרוקיּפַא ַאזַא ןגָאזװצסיױרַא ךיז טּביוװלרעד ָאזנַאפלַא

 -נייא רעד קנַאדַא רֶאָנ -- ' ןוימדה םע םא יכ תומייקתמ םניא תותדח,

 רעטייו טרעלקרע -- דיי רעד, .םויק ַא סעיגילער יד ןּבָאה גנודליּב

 עתמא ןייא רָאנ ָאד זיא'ס זַא ,ןייֵא ךיז טעדליּב -- אזנָאפלַא ךלמ רעד

 סע רעוו ןוא ,ןּביולנ רעשידיי רעד זיא סָאד ןוא ,טלעוו רעד ףיוא הנומא

 טסירק רעד ;חמהּב ַא וצ ןכילגענ םיא ייַּב זיא ,תד רעדנַא ןַא ןיא טּביולג

 זילּפ ןיא דיי רעד זַא ,ןייא ךיוא ךיז טעדליּב טייז ןייז ןופ רעדיוו

 םניא ןרעװ טלנָאװרַאפ טעו המשנ ןייז ןּוא ,שטנעמ תרוצּב המהּב ַא

 ןֹוא .םונהיג םנופ (גנולייטּפָא רעטסקירעדינ רעד ןיא) "ןוּתחּתח רודמ,,

 ןדיי ןרַאפ ןח זַא ,ןרעלקרע ךיילג ךייַא רע טעוװו --- ימעלשומ רעד טנערפ

 ...םונהיג רעד טיירגעגנָא זיא טסירק ןרַאפ ןה

 רעטלַא רעד טגעדפ --- ?רעקיטכיר קיצנייא רעד זיא ןּביולנ רעכלעוו

 םיא ייּב טרעדָאּפ ןוא ,וגנַאש ןּב םירפא םכח ןשידיי םייּב ָארדעּפ ןד ךלמ

 ךָאנרעד ןוא טםייצ געט יירד םכח רעשידיי רעד טעּב .5 רעפטנע ןרָאלק ַא

 דיי רעד טרעפטנע םורַא נעט יירד ןיא ןוא .הבושת ַא ןּבעג םיא רע טעוו

 4 ןעגניסעל ייּב ןענידַאלַאס םכחה ןתנ סָאװ ,לשמ ןּבלעז םעד טימ ךלמ רעד

 ינ, .רענייטש ערעייט ןגעוו רָאנ ,ןעגניר ןנעוו טינ ךיז טלדנַאה ָאד רָאנ

 ןצַאשוצּפָא דנַאטשמיא ןיּב -- םכח רעשידיי רעד טקידנערַאט -- ךיא

 רעזנוא ֹוצ ,םיא וצ ךיז דנעוו .ןטנַאילירּב עקיזָאד יד ןופ טרעוו םעד

 -נָאׁשַאֹּב רעדניק ענייז טָאה סָאװ ,רילעוווי ןרַאּברעדנּוװ םעד ,רעפעשַאּב

 זיא רעכלעוו ,ןעמיטשַאּב רע לָאז ,רענייטש ערעייט עקיזָאד יד טימ ןעק

 | ,5 "רעטסבושח רעד

 - 5 '"?טנָאלּפעג ןוא טנָאיעג קידנעטש ןדיי יד סע ןרעוו סָאװרַאּפ ,

 טלעטש ענארפ עקיזָאד יד .סַאמָאט םכח םעד ָאזנַאפלַא ךלמ רעד טנערפ

 יז ןוא ,אפונ ָאנרעוו ןבא חמלש טרעיינ ,ָאזנַאפלַא ךלמ רעד רָאנ טינ רעּבָא

 טבש , ןצנַאג םנופ וורענ-סנּבעל רעד  וויטאמ-טייל רעד שיטקאפ זיא

 ס -1 24 2 3 5: סה =

 לבוקמ םייב ןענופעג רימ ןּבָאה לשמ ןקיזָאד םעד ןופ חסונ ןטסטלע םעד 4

 | .4 'מונ עגַאלײּב עז ,היפלובא םהרבא

 ןננדאו תתחא ןבא תחא לכל ןתנו ויח םיחא בקעיו וׁשע הנהע :54 ,ןטרָאד 5

 לודגה ויראדיפאלה אוה יכ םימשּבש וניבאל ריצ ונכלמ חלׂשי .הנומ רתֹוי הויא לאוש
 ."םינבאה לדבה רמאי אוהו

 417--16 ,ןטרָאד 6



 7 ןדֹי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עשכישעג יד

 3 קיטייזליפ קשח רעד עקַאט זַא ,טינ קפס םוש ןייק זיא סע ."הדוהי

 יד ןופ ענייא ןעוװועג זיא ענַארפ עטנַאטייוװעגנָא עקיזָאד יד ןטכיײלַאּב

 -ַאֹב םוצ טכַארּבעג 'הדוהי טבש  לעּב םעד ןּבָאה סָאװ ,תוּביס-טּפיוה

 .ןפַאשַאב וצ קינָארכ ןייז סולש

 םוטנדיי סָאד -- ?האופר םהל ןיא רשא םיאלוחה ןמ אוה תודהיהח,

 עקיזָאד יד !ָאטינ הפורּת ןייק ייז וצ זיא'ס סָאװ ,קנערק יד ןופ ענייא זיא

 ,ךלמ םעד טרעפטנע שירושריו םכח רעד סָאװ ,רעטרעוו עקירעיורט

 ץרַאה טרעטיבראפ סרעסַאפרַאפ םנופ ץןיפיז ןפיט ַא טימ סיױרַא ךיז ןסייר

 עשידיי סָאד זַא ,טנייצרעביא טסעפ זיא "הדוהי טבש , לעב רעד .אפונ

 -ףַאפ רעד זיא םוטנדיי סָאד זַא ,קלָאפ "עטלייווועדסיוא , סָאד זיא קלָאפ

 ךָאד ןוא ;"דרע רעד טימ ?מיה םעד טקינײארַאפ סָאװ , ,נניר-סננודניּב

 יקערש ױזַא ןוא ,טנַאיעג ןוא טסַאהעג יוזַא "קינתרהחּב התא , רעד טרעוו

 ...געוו-סנּבעל ןייז זיא רעווש ךעל

 טבש , לעּב רעד טגערטפ --- ?ןרָאצ רעד סיורג ױזַא זיא סָאװרַאפ,

 "?רעקלעפ עֶלַא ןופ רעמ טפָארטשעג ןדיי סע ןרעוו סָאװרַאפ --- ,"הדוהי

 --- ?חיכוי 'ד בהאי רשא תא,, זַא ,ילשמ ןופ ץַאז םעד טקנעדעג ָאנרעוו ןּבא

 ןיא ןסענרַאפ טינ ךיוא טָאה רע .רע טפָארטש םעד ,ּביל טָאה טָאנ ןעמעוו

 ןיולּב ;לארשי יוּב יד וצ טָאנ טגָאז ױזַא, :איבנ םנופ דייר עננערטש יד

 לעװ ,ררע רעד ןפ רעטכעלשעג עלַא ןופ טלייוורעדסיוא ךיא בָאה ךייא

 1 "!רךניז ערעייא עֶלַא רַאפ טלָאצעג ןרעדָאפ ְךייַא ןופ ראפרעד ךיא

 טװּורּפ רע .ןקידירפַאּב טינ טימרעד רעסאפרַאֿפ רעד ךיז ןָאק ךָאד ןוא

 "דנַאטש ןזעיגילער-ןיר םנופ רָאנ טינ ענַארפ עבראה עקיזָאד יד ןטכיײלַאּב

 ,תודוסי עשיגָאלָאכיטּפ ןוא עלַאיצַאס עריא ןקעדפיוא ךיוא ליוו רע ;טקנוּפ

 רעד טייקמאזקרעמפיוא ַא רַאפ סָאװ טימ ,טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט
 טימ .םד-תלילע ןנעוו ענַארפ רעד וצ םוא לָאמ סעדעי ךיז טרעק רעפַאטרַאֿפ

 -רַאֿפ קראטש יוװ ,רעטנוא רעסַאפרַאֿפ רעד טכיירטש עינָאריא רענייפ

 ןּביולנ רָאנ סע ןענָאק ןטסירק יד סָאװ ,זיא רענעמלסומ רעד טשודיח

 טייטשרַאפ רעסַאפרַאפ רעד .2 תוישעמ עטכַארטעגסיוא עדליוו עניוזַא ןיא

 טינ םד-תלילע םעד ןעמ ןָאק ןזייװַאב עשינָאל טימ זַא ,טוג רעייז רעּבָא

 -רעּבֶא רערעטסניפ ןוא ןסיוומוא זיולב טינ טזייּפש םיא ל?ייוו ,ןעמוקייּב

 "הרוהי טבש, לעּב רעד ןוא .סאה רעקיטפינ ?ּכיםדוק רָאנ ,ןּביױלנ

 ,2-1 ,3 ,םומע 1

 זַא ,(49 ,40 ,27 טרָאד) רעטנוא לָאמ ערערעמ רעסַאּפרַאֿפ רעד טכיירמש בנא 2

 ןענעקרענָא עטשקירלושַאּב יד סָאו ,םעד ףױא טרעװ םוש ןיײק ןגײל םינ ףרַאד ןעמ

 הדומ ןקינײּפ תעשּב ךיז ןענייז עכעלקילגמוא יד .םייוניע עכילקערש רעטגוא רלוש רעײז
 : ,טקידניזעג טינ לָאמ ןיק ןּבָאה ײז סָאװ ,םעד ןיא ךיוא

)7( 
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 ןיא ןענייז האנש רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,ןייז וצ הדומ טומ םעד טָאה
 תומוא יד ייב ןיא סָאװרַאפ , .קידלוש אפוג ןדיי יד ךיוא סָאמ רעסיוועג
 -נעצ רעד זיא ענַארפ עקיזָאד יד ''?ןדיי וצ האנש יד סיורג ױזַא טלועה
 טכיזניה רעשירָאטסיה-רוטלוק ןיא ןוא ןגנַאל םנופ רָאנ טינ טקנוּפ-לַארט
 ."הדוהי טבש, ןצנַאנ םנופ טרעיינ , 'מונ חוּכיװ ןטנַאסערעטניא רעייז
 ןיא ןּבָאה'ס קלח ןסיורג ַא רַאפ סָאװ ,םונ רעייז סייוו רעטַאפרַאפ רעד
 רעייז טימ עכעלטסייג עשילױטַאק עשיטַאנַאפ יד האנש רעקיזָאד רעד
 טסיציירקענ , ןּבָאה ייז לייוו ,ןדיי ןפדור ףרַאד ןעמ זַא ,ןקידערּפ ןקיטפיג
 ,תוּביס ערעדנַא עליפ ףיוא ןָא ךיוא רעּבָא טזייוו ַאגרעוו ןּבא ,"ןסוטסירק
 תולדנ ענעזאלבעגפיוא יד (1 :יירד * עקידנגלָאפ ףיוא ?ּכ-םדוק ןוא
 ייז רָאנ יוװ ,טקירעדינרעד ןוא טגָאיעג קדנעטש ןענייז יז לייוו ,ןדיי ייּב
 ךיז ןֶא ייז ןבייה ףֹּכיִּת -- ןקילגַאּב וצ ןָא ןּבייה ןוא ךיז וצ ןעמוק
 ןוא ץנַאלג רעייז טימ ןשַאררעּביא ןעמעלַא ןליוו ,ןגיוא יד ןיא ןפרַאװ
 -ילָאמַא ןיא .ןומה םייּב האנק סיורג ךעלריטַאנ טקעוורעד סָאד .טייקכייר
 -עג ךיז ןריי יד ןּבָאה --- ,רעסַאפרַאפ רעד טלייצרעד -- רעּבִא ןרָאי עק
 ,םירג ןענייז ייז זַא ,טקנעדעג ןּבָאה ייז לייוו ,תווינע סיורג טימ ןטלאה
 ןּבָאה ,ךאפנייא ןוא םערָא ןעוועג זיא השּבלה רעייז ,דנַאל ןיא עדמערפ
 ןייק ךיז וצ טקעוועג טינ ןוא ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג םינ רַאּפרעד ךיז ייז
 מד-תלילע ןופ ךיוא טלָאמעד רַאפרעד עקַאט ןעמ טָאה ;האנש ןוא האנק
 ,רעמיטכייר עסיורג יד ןענייז סָאד ,הּביס עטייווצ יד (2 .טסּוװעג טינ
 ,טלמַאזעגנָא ןּבָאה גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ ןטכיש עסיוועג סָאװ
 ערעייז ןיא טּפַאכעגנײרַא ייז ןּבָאה ןטנעצָארּפ עסיורג ןוא תואוולה ךרוד
 עטירד יד (48 .דנַאל ןיא רעטינדרע עלַא ןופ לטרעפ יירד טעמּכ טנעה
 ןטימ ,םינהנמ ערעייז ןוא ןדיי יד ןופ טײקטרעדנוזעגּפָא סָאד זיא הּביס
 | .ןעקנירט ןוא ןסע

 רע ;ןדיי ייּב טעז רע סָאװ ,תונורסח יד טינ טקעדרַאפ ַאגרעוו ןּבא

 טוהל ןיא גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןופ לייט ַא קרַאטש יװ ןָא טזייוו

 ןדיי עקיזָאד יד, זַא ,ןרָאצמירג טימ יײּברעד טקרעמַאּב רע ןוא ,טלעג ךָאנ

 -רַאפ ַא טימ טקעמש סע רָאנ יווװ ,הנומא רעייז ןיא ןיטולחל ןסעגרַאֿפ

 יײּברעד עקַאט זוא (תלעות ֹוב שיש רבדב תד םידוהיל ןיא) !"?טסניד

 ןשידיי םעד ןנעװ תולעּפתה סיורג טימ ''הדוהי טבש , לעּב רעד טדער

 ;םשה-שודיק ףיוא שפנ-רסומ גנורעטסינַאּב ַאזַא טימ ךיז זיא סָאװ ,ץוּביק

 רעקיטסייג רעד זיא'ס קרַאטש יו ,רעטנוא טכיירטש ָאנרעװ ןּבא ןוא

 סאו ,שורינ ןסיורג םנופ רוד םעד ןוא וניִבֶא םהרבַא ןשיווצ דנַאּברַאפ

 -רסומ ךיז ןענייז ןוא סנפיוהרעטייש יד ףיוא ץלָאטש ןעייג רעדניק ענייז

 ,ןגעוו ןעמָאנ סטָאנ ןֹופ שפנ
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 -נענערּב ַא יו ןענייז--- ''הדוהי טבש, ןיא רימ ןענעייל --- ןדיי יד,

 סע טכיײלַאּב ,טעטכינחאפ םַאלפ םענעגייא ןיא טרעוו סע תעּב :טכיל קיד

 | | 1 "געוו םעד ערעדנַא יד רַאפ

 טלָאצעג א ןענייז ,ןייטשוצסיוא ןּבָאה ןדיי סָאװ ,ןדייל יד ןייז ןלָאז

 רעּבֶא ןענייז ןדייל יד --- ןשטנעמ ןגעק ןוא טָאג ןגעק דניז ערעייז דַאפ

 טעװ עשז-ןעוו, .ננַאל ךעלקערש יוזא ןרעיוד ןוא ךעלגערטרעדמוא יױזַא

 טבש ,, לעּב רעד גָאטייװ טימ טנערפ---'?תורצ יד וצ ףוס ַא ןעמענ ןיוש

 יד טקידנערַאפ ,הכלש ןֹּב טסוי ,ָאגרעוו ןּבא רערעגניי רעד ןוא ."הדוהי

 וד םָאנ וד, :םעּבעג ןקיצרַאה ןקידנגלָאפ טימ רעטָאפ ןייז ןופ קינָארכ

 עכעלרעהפיואמוא ןופ רעייפ סָאד טרעצראפ זנוא יװ ,טסעז וד !רעקילייה

 .טשער ןטצעל םעד םיאנוש ערעזנוא ןליוו ןעלצרַאוװסיוא !ןדייל ןוא תורצ

 רעטצעל רעד זיא ןשָאלענסיױא ,זנוא םורַא רעטסניפ-קָאטש ,ןבקעי ןֹופ

 יד סיוא ןעייג סע .,ןעננַאנרעד ןיוש ץענערג רעטצעל רעד וצ זיּב ,קנופ

 וד !למיה ןיא טָאג ֹוד ...המשנ יד לּפַאצ ןטצעל םייּב ,תוחוּכ עטצעל

 :טנָאזעג ץלַא ןּבָאה רימ ,שוריג ַא ךָאנ שוריג ַא טקישעג זנוא ףיוא טסאה

 -ַאֹּב טָאנ זנוא טעװ דלַאּב טָא --- דניז רעזנוא רַאפ ףָארטש ַא זיא סָאד

 ןענייז תורצ עיינ --- עז ןוא !גָאט רעזנוא טעװ ןטכיילפיוא ןוא ןקיליוו

 . רימ ןוא -- טּפָאהעג רימ ןּבָאה ןעניגַאּב ףיוא !ןעמוקעג זנוא רעּביא

 ןוא ףפלעװ ;םֹורַא זנוא ןעלנניר תויח עדליוו !רעטסניפ רעד ןיא ןּפַאט

 םורַא ץלַא יוװ ,עז !רעקיטכעמלַא וד טָאג ...זנוא רעטנוא ןגָאי ןטרעּפמעל
 .נוא טימ ןריפ למיה ןיא ןרעטש יד וליפַא :זנוא ןגעק ןענַאטשעגפיוא זיא

 ןייטש ןייק ָאטינ ;טירט ערעזנוא רעטנוא טלקַאװ דרע יד ,המחלמ

 ,םיוּב ַא ןופ ?דנעּפש רעדעי ,ןלַאפ טינ זנוא רעּביא לָאז סָאװ ,טנאוו ןיא

 סָאװ ,ןגיוו יד ןיא רעדניק ןליפַא ,נעװ ןפיוא ?דמעז ןוא עלעזערג רעדעי

 יז ךיוא --- ןּפיל יד ףיוא ןעננערּב טינ "'עמַאמ , ,'עטַאט,, ךָאנ ןענָאק

 ןעזוצ וטסנָאק יװ !ןונחו םוחר לא ,וד ...םיאנוש ערעזנוא ןשיווצ ןענייז

 רעזנוא היוא ור ןקילייה ןייד ןופ ןקילּב וט ?ןדייל עכלעזַא ןיא קלאפ ןייד

 ןייד ןופ לטנַאמ םעד זנוא רעּביא ןטיירּפשראפ וט ךיג --- ךָארּב ןסיורנ

 !הלואג ןופ גָאט םעד ןעזרעד ןגעוו ןעמָאנ ןייד ןופ זנוא פלעה .דָאנעג

 * ,!טקידניקרַאפ איבנ ןייד טסָאה סָאװ ,רעכינ סָאװ ?יפרעד

 עכעלטכישעג עשידיי יד ןשיווצ טמענראפ טרָא רעדנוזַאּב ץנַאנ ַא

 עקסוא ןַארַאמ ןשיזעגוטרָאּפ םנופ קרעוו סָאד ה"י ןט16 ןופ סעקינָארכ

 .(000501802/װ 1/1001400605 66 151261) "ןדייפ סלארשי וצ טסיירט א,

 המצע תא הלכמו תפרושש תקלודה הקובאה ומכ םידוהיח הנה 7 ,ןטרָאד 1

 ,"םירחאל הריאמי
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 זיא'ס) ךַארּפש ןייז טימ רָאנ טינ ךיז טדיישרעטנוא קרעו עקיזָאד סָאד

 שיטסַאפ זיא'ס ,םרָאפ ןייז טימ ךיוא טרעיינ ,(שיזעגוטרָאּפ ףיוא ןּבירשעג

 ןבירשעג ,רעדליּב עשיטעֶָאּפ טימ ךייר ,עמעֶָאּפ ַא רָאנ ,קינָארכ ןייק טינ
 -עטניא רעקיזָאד רעד ןופ ןּבעל םעד ןנעוו .1 ףיטס ןשיטעטַאּפ ךיוה ןיא

 זיולב ןיא סע .תועידי עּפַאנק ץנַאג רימ ןּבָאה טייקכעלנעזרעּפ רעטנפסער

 ץוש ןענופעג ןענַארַאמ ערעדנַא עליפ טימ ןעמאזוצ טָאה רע זַא ,טנַאקַאּב

 .אטסע טשרימ רעטרעלקענפיוא רעד טרינער טָאה סע ּוװ ,ארַארעפ ןיא

 רע ּוװ ,תפצ ןייק קעװַא עקסוא זיא ח"י ןט16 םנופ ןרָאי רעקיצפופ עדנע
 שטנעמ א .זיירק-םילבוקמ ןקיטרָאד םנופ דילנטימ א ןרָאװעג דלַאּב זיא

 עקסוא טָאה ,המשנ רעקידנליפ שיטעָאפ ַא טימ ןוא גנודליּב רעכיוה טימ

 -עג יד ןופ רעצרעה יד ןקראמש , ,רעדירּב ענייז ףליה וצ ןעמוק טלָאװעג

 ידכּב --- קרעוו ןייז וצ המדקח רעד ןיא ןיילַא טנָאז רע יו --- ענעלַאפ

 ןופ הנומא רעד בילוצ תונויסנ עלַא ןייטשסיוא ןענָאק קיטומ ןלָאז ייז

 רע ּוװ ,ןּבירשענ עמעָאפ ןייז רע טָאה קעווצ םעד וצ ."תובא ערעייז

 "םיוא טווורּפ ןוא קלָאפ ןייז ןופ ןדייל יד רעדליּב עשיטעֶאּפ ןיא טרעדליש

 ןיא עמעֶָאּפ יד .תוריזנ ןוא תופידר עקידנעטש יד ןופ תוּביס יד ןקעד

 -טַאּפ יירד ןשיווצ טריפעג ןרעוו סָאװ ,ןכערּפשעג יירד ןיא טלײטעגנייַא

 רעד .(הירכז) יערַאליצ ןוא (םוחנ) ָאעמונ ,(בקעי) ָאּבָאקַאי :רעכעט

 פיומ ןייז טימ ןוא קלאפ ןשידיי םנופ לָאּבמיס רעד זיא ךעטסַאּפ רעטשרע

 ןֹּבָאה' ס סָאו ,תורצ יד טנָאלקַאּב בקעי .אפונ רעסַאפרַאפ רעד טדער

 סָאװ ,רעקלעפ יד ןשיווצ "ףָאש עשידיי , יד ןייטשוצסיוא טָאהענ ךעבענ

 ןטייצ יד טניז ,תורוד עליפ ןופ ךשמ ןגנַאל ןיא ,ףלעוו עתמא יװ ןענייז

 ייוצ סבקעי .רעטלאלטימ םניא רעינַאּפש ןוא ןשטייד יד זיּב םיור ןופ

 עשידיי סָאד סָאװ ,ןדייל יד זַא ,ןָא ןזייוו ייז ;ןטסיירט םיא ןווּורּפ םירבח

 ;םיא טרעטייל ןוא טקינייר סָאװ ,טסעט יד ךָאד זיא ,סיוא טייטש קלָאפ

 טעוו ןעמוק ;טרעדנַא רַאפ טדייל סָאװ ,ןּברק רעקידלושמוא רעד זיא רע

 טליפרעד ,דיירפ יד ןייז טעוװ ץענערנ ןָא ןוא סיורג ןוא ,הלואנ יד רעּבָא

 ייוצ עטשרע יד ןיא .ןכָארּפשרַאפ ןּבָאה םיאיבנ יד סָאו ,ןרעוו סעוו

 םינ זנוא ןזיא ךַארּפש ןייז לײװ) לַאניגירָא ןטימ טינ טצונַאּב ךיז ןּנָאה רימ 1

 .גייטש סָאװ ,גנוצעזרעּביא רעשטייד רעד ןיא ןשנעמגַארּפ יד טימ זיולּב רָאנ ,(ךעלדנעטשרַאפ

 .די ריפ סניירעפ .מעדַאקַא סעד טסעפיסננוטפיטש ןטנעצ ,צ טפירשטסעפ,) רעדיינש

 ;נײטש ,טכעלטנפערַאפ םּתְעׁשֹּב ןּבָאה גנילרעזיק ןוא ףירג ,(77--28 ,",רעטיל דנוא ,שעג

 םוצ קיטרַאֿפ ןיא םיא יב זַא ,(223 77 ןטרָאד) ןעװעג עידומ וליפַא םָאה רעדיינש

 :שירָאטסיה ַא םימ עמעָאַּפ סעקסוא ןופ גנוצעזרעּביא עשטייד עקידנעטשלופ ַא קורד

 סע יװ ,רעֶּבָא רע טָאה גנוצעזרעּביא יד ,ןעגנוקרעמַאּב עליפ ןוא ריפנײרַא ןשיטירק

 .טכעלטנפערַאֿפ םינ ,טנייש
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 רעד ןיא ןדיי יד ןופ געווסנדייל םעד ןגעװ טלייצרעד טרעוו ןסעומש

 עכעלקערש יד -- סעומש ןטירד ןיא ,ינש תיּב ןברוח זיּב חטוקת:לביב

 שוריג זיּב רעטלַאלטימ םניא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה ןריי סָאװ ,תופידר

 קילּברעּביא ןשירָאטסיה ןייז רַאפ ןלעווק םלַא .לַאנוטרָאּפ ןוא עינַאּפש

 רעכיּב .עשיפירקָאּפא יד ,קרעװ סעסויװַאלפ ףסוי :עקסוא טצונַאב

 עשיזיוצנַארפ ,עשינײטַאל ךיוא ןַאד ,'ב םיאנומשח ןוא 'א םיאנומשח

 ָאזנַאפלַא רעינַאּפש םעד סרעדנוזַאּב ,ןפַארנָאירָאטסיה עשינַאּפש ןֹוא

 רַאפ גנוטסעפ יד) "0014806טװ0 1166 ןופ רעסַאפרַאפ םעד ,אניּפס-יר

 -עגפיונוצ ןלעווק ענעדיישרַאפ סיוא ,ענעקורט עקיזָאד יד ןוא ,(הנומא

 יַאּפ ןיא לגלוגמ רעטכיד רעזנוא ייּב ןרעוו ,תועידי ןוא ןטכירַאּב ענעּבילק

 -ַארט סרעטכיד םעד ךרוד ןצלָאמשעגפיונוצ ןוא טפעהַאּב ,רעדליּב עשיטע

 ךימ ךיא לָאז ןיהּוװ, .ןרָאצ ןוא רעצ טימ טּפַאזעגנָא ,סטָאטַאּפ ןשינ

 ענייז ןגעװ םרעיורט סָאװ ,בקעי ךעטסַאּפ רעד סיוא טפור --- ,ןדנעוו

 גנולייה ןעניפעג ךיא ןָאק ּוװ --- ,סעדערעשט עטיירּפשעצ ןוא עטייזעצ

 -ןַאפ ןיימ רַאֹפ םסיירט ןוא ןדייל עניימ רַאפ בלַאז ,ןדנּוװ עניימ רַאּפ

 ףיוא םונהיג ןיימ --- וד !עּפָארייא ,עּפָארײא ,יוא ?המשנ רעטרעטאמ

 ענייד עלַא זַא ,ןסירגַאּב ךיד ךיא ןָאק רעטרעוו ערעסַאװ טימ !טלעוו רעד

 -ָאלשרעד טיוט ןוא ענעמוקעגמוא עניימ טימ טניײשַאּב וטכָאה תונוחצנ

 -ירק ,עטלוּפרעּביא רעטסַאל טימ --- ךיד ,ןּביול ךיד ךיא ןָאק יװ ?ענענ

 -רַאפ ףָאש עניימ ןיּבייל עקידעגנוה א יו ךָאד טסָאה וד ?עילַאטיא שירעג

 ןֹּבָאה ךעלעמכעל עניימ -- ךיירקנַארּפ ןופ סעפעטכ עטכולפרַאפ !טקוצ

 וח ,עצלָאטש וד !ןסקיוועג עטעטפינראפ ערעיײַא טימ טרעטיפעג ךיז

 יד ןופ ןרעדיילש ןָאטעג וטסָאה רעדניק עניימ !דנַאלשטייר קיגרעּב-דליוו

 ןוא עשלַאפ-שיקעובצ ֹוד ןוא {ןּפלַא עטזנורּבױַאפ יד ןופ ןציּפש עכיוה

 ןוא עשלַאפ-שיקעובצ ,וד ןוא !ןּפַא עטזנורּברַאפ יד ןופ ןציּפש עכיוה

 "...!סערערעשט עטסעּב עניימ ןטערט

 ןופ ןפָאלטנַא שפנ-תריסמ טימ זיא סָאװ ,ןַארַאמ רעד ,עקסוא ןוא

 טא ןגעװ סָאה ןקידנענערּב טימ טדער ,לגענ עפרַאש סעיציזיווקניא רעד

 -עגניֵא תוירזכַא רעכעלשטנעממוא ןוא טולּב ןיא רעכעלקערש רעד

 רעייהעגמוא עקיזָאד סָאד טמַאטש םיור ןופ , .עיצוטיטסניא רעטקנוט

 ןפרָאװענָא ןּבָאה סָאװ ,ןקילּב עקידחמיא ןוא ףוצרּפ ןשינָאלוװיײט ןייז טימ

 -עג סע זיא ןייטש ןוא ןזייַא סיוא .עּפָארייא ץנַאו ףיוא קערש-טיוט ַא

 רעצנַאּפ ןטימ טקעדַאּב ןוא טפינ-ןעגנַאלש ןוא םס טימ טּפאזעגנָא ,טמרָאפ

 רע טָאה לנילפ ערעוושייילּב רעטנזיוט ענייז טימ .לָאטש ןטסקראמש ןופ

 תוירּבדמ עשינַאקירּפַא יד ןופ גנַאלש-ןכַארד םעד וצ ...טקעדאב דרע יד

 םיוא ןעוט רעייפ ןוא ?ּבעװש ןכייט ..!ןכילנעג רעייהענמוא םסָאד זיא
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 ןצרַאוװש ןייז טימ .ןרענ ךיז רע טוט תונּברק-ןשטנעמ טימ ,ןסילפ ל?יומ ןייז

 םופ ןייז רָאנ ןיהּוװ ,ןקע עלַא ןיא שינרעטסניפ רע טיירּפשרַאפ ןטָאש

 טכַאמ רעיוהעגמוא סָאד -- ןענייש טינ לָאז ןוז יד ?עה יװ ,ןטערט טוט
 . ,טסיוו ןוא טיוט טרעוו ץלַא -- ןדנעוו ךיז טוט סע ןיהּוװ ;םירצמ תליפַא

 רעמייּב יד ףיוא ןטילּב עלַא ןרעוו טנקירטרַאפ ,ןזָארג עלַא ןרעוו טרַאדרַאפ

 -רַאפ ןטסיו ןיא טלדנַאװרַאֿפ טרעוװו דנַאל עטסרַאבטכורפ סָאד ןוא

 ,,!ךּבדמ ןטנקירט

 ,1882 ןיא ארַארעפ ןיא ןענישרעד זיא'ס סָאו ,עמעָאּפ סעקסוא

 ןטנָאמרעד רעירפ ןיוש םער ףיוא העּפשה עקידנטיידַאּב ַא טַאהעג טָאה

 .ןהֹּכה ףסוי רעבירש-עטכישעג ןלופטנעלַאט

 ענייז ןיא אפוג ןהּכה ףסוי ךיז ןגעוװו טיגנ םיטרּפ עשיפַארנָאיּב

 ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,עילימאפ רעשידרפס ַא ןופ טמַאטש רע .1 קרעוו
 ,רעטָאפ סנהּכה ףסוי טָאה ,שוריג ןכַאנ .עטעונ טָאטש רעשינַאּפש רעד

 םוצ 1496 ןיא טָאה ףסוי ּוװ ,ןָאיניװַא ןיא טצעזַאּב ךיז ,ריאמ ןֹּב עשוהי

 החפשמ עצנַאג יד טָאה םורַא רָאי ףניפ ןיא .טקילּברעד טלעוו יד ןטשרע

 עטסעּב יד ןעמוקַאּב טָאה ףסוי רעניילק רעד ּוװ ,ַאונעג ןיא טצעזַאּב ךיז

 טימ ןוא ןיצידעמ טרידוטש ןהכה ףסוי טָאה ךַאפטּפיוה סלַא .גנּויצרע

 זַא ,ןעוועג םש-הנוק יוזַא ,טצרַא רעשיטקַארּפ סלַא ,ךיז רע טָאה טייצ רעד

 ַאערדנַא שזָאד ןטמסירַאּב םוצ טצרַא-ּבייל סלַא ןדַאלעגנייַא םיא טָאה ןעמ

 טָאה ,אונענ ןֹופ ןּבירטרַאפ 1816 ןיא ןדיי יד טָאה ןעמ תעּב .ָאירָאד

 רעּבָא ךיז טָאה רע .קיטקַארּפ רעשיניצידעמ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןהּכח ףסוי

 אערדנַא טָאה טייצ רענעי ןיא דָארג .ןכַאז עשלהק טימ ןּבעגענּפָא ליפ ךיוא

 ןוא ייקרעט טימ המחלמ טריפעג ןטפניפ םעד ?רַאק טימ ןעמַאזוצ ָאירָאד

 יד ףיוא ןלַאפנָא עשירעביור ןכַאמ טּפָא ןנעלפ ןפיש-סנירק עשיזעונעג יד

 עקיטרָא עליפ ןעננַאפעג ןעמענ ןוא עקירפַא ןוא דנַאלנכירג ןופ ןגערּב

 ףסוי .ןדיי לָאצ עקידנטיידַאּב א ןעוועג ךיוא זיא ייז ןשיווצ ,רעניוװניײַא

 יד ייּב ןטעּבעג ,לארשי תוצופּת ?כּב ווירּב ךס א טקישוצ ןאד טָאה ןהּכה

 -םיונוצ ,/םייובש ןוירּפ , ןופ הווצמ יד ןייז םייקמ רעכינ סָאװ ,תוליחק

 יד ףיוא ענעגנַאפעג יד ןזיילוצסיוא ידכּב ,סעמוס .עקיטיינ יד ןעמענ

 ןופ ןדיי עלַא ןּבירטעגסױרַא טָאה ןעמ תעּב ,18288 ןיא 2 ןפיש-סנירק

 ןוא ,אונעג ןיא טצעזַאּב ךיז רעדיוו ןהּכה ףסוי טָאה ,יװַאנ עלעטעטש רעד

 לעפַאּב ַא ןרָאװעג ןבעגענסױרַא יינספיוא ַאונעג ןיא זיא'ס זַא ,12550 ןיא

 :ךיוא עז ,(109 ,7--106 ,103 ,102 ,91 ,93) ןטרָאד ,עדעררָאּפ ,"אכבח קמעע 1
 ,14-741 ,אשז םסט. 64. 04060685 ןט09, ןיא בעל .דיויא

 ,49--46 לקיִמרַא ןטרימיצ ןיא בעל .זיא :עז םעד ןגעװ תוכיראּב רעמ ?
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 ןטינעג םִלַא ,ןהֹּכה ףסוי ןּבָאה ,טָאטש רעד ןפ ןדיי עֶלַא ןּבײרטוצסױרַא
 ,ָאישזדַאטלָאװ לטעטש םנופ רעניֹוװנייַא יד ךיז וצ ןדַאלעגניַא ,טצרַא
 ,לעפַאּב ַא סיורַא זיא 1867 ןיא ;ןּבילּבעג טינ בשֹוּת ןייק טרָאד ךיוא זיא רע
 יד .הנידמ רעזעונעג רעצנַאנ רעד ןופ ןדיי עֶלַא ןּביירטסיױרַא לָאז ןעמ
 שוריג רעד ,טכַאמ רעד ייּב טלעוּפעג ןּבָאה ָאישזדַאטלָאװ ןופ רעניוװנייַא
 טָאה ןהּכה ףסוי ;טצרַא ןלופטסנידרַאפ ןטלַא םעד ףיוא ןייז לח טינ לָאז
 טָאה רע :דסח סיוא ןעניֹוװ ןוא םַאנסיוא ןייק ןייז טלָאװעג טינ רעּבָא
 ןיא ךיז טצעזַאּב ןוא ןעמונעו טנַאה ןיא ןקעטש-רעדנַאװ םעד רעדיוו
 רעד ןופ ןרָאװענ ןעמונענפיוא ךעלדניירפ רעייז זיא רע ּוװ ,ָאטעלעטסנָאק
 רעדיוו ןהּכח ףסוי ךיז טָאה 1871 ןיא טשרע .1 גנורעקלעפַאּב רעקיטרָא
 ןיא רע) ןרָאי עטצעל ענייז טכַארּברַאפ טָאה רע ּוװ ,אונעג ןיא טצעזַאּב
 ' ,(1978 ןיא ןּברָאטשעג

 טינ ךָאד ןהּכה ףסוי ייּב טָאה קיטקַארּפ עשיניצידעמ עסיורג יד
 ףךָאנ .רוטַארעטיל ןוא עטכישעג וצ סערעטניא ןקרַאטש םעד טכַאװשענּפָא
 סע ןוא עיזעָאּפ טימ ןּבעגענּפָא ליפ ךיז רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא רָאנ
 רעקיראי-20---18 רעד סָאװ ,רעדיל ךס ַא ןרָאװעג טיחענּפיוא וליפַא ןענייז
 וו ,ךיל ןייא ןיא שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאּב ?שסַאפרַאפ טָאה ףסוי

 טנניזַאּב ,הפוקת-סנַאסענער רעד ןופ דניק סלַא ,רעטכיד רעגנוי רעד
 "נָאמרעד רעירפ ענייז ץוח .טייקנייש-ןעיורפ ןופ םיִללּכ קיסיירד-ןוא-יירד
 "שיטרוק ודנאנריפ רפס, ןוא ?השדחה אידניאה רפס, ןעגנוצעזרעּביא עט
 ןעמענ עשילּביּב ןגעוו טעּברַא עלעיצעּפס ַא ןבירשעג ךָאנ ןהַּכה ףסוי טָאה

 ןגעו ןוא ,(ב"א רדסב ך"נתב םיאצמנה תומשה לכ ,תומשה םסלּפ רפס)
 "םיה ענייז טימ ךיז רע טָאה ןעוועג םשד-חנוק רעּבָא .? פיטס ןשיערּבעה
 יעג רעד ןיא ןּבילּברַאפ ןעמָאנ ןייז זיא ייז קנַאדַא ןוא ,קרעוו עשירָאט
 ,רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןופ עטכיש

 ןיא רע טָאה ,ָאישזדאטלָאװ ןיא טניוװעג טָאה ןהּכה ףסוי תעּב
 תפרצ יכלמל םימיה ירבד, קרעוו ןייז טקידנערַאפ 118258 טסּברַאה

 | : ,131 ,'אכּבה קמִע, ,ז 1

 ןוא גנולמַאז:רעדיל עקיזָאד יד ."יתורחבּב ןהכה ףסוי ינא יתרבחש םירישא 2

 סנַאיללַא} ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא ףךיז ןעניפעג ןרי:בתּכ ערעדנַא עליפ טנהּכה ףסוי

 רעטייװצ ַא ,םעּברַא רעטרימיצ רעירפ סּבעל ןיא ןּבירשַאּב ןענײז ןוא "םילעַארזיא

 עיצקעלָאק סגרוּבצניג ןָארַאּב ןיא ךיז םניפעג םיריש סנהכה ףסוי ןופ טּפירקסונַאמ
 ,("ןהכה ףסוי 'רמ םיחבש יראתו םיזורחו םיריש, :212 !מונ)

 ,31 ,םעּברַא םנעל ,זיא עז 8

 ןושחה שדוח ףוסב ויתמלשהע ?ןָא ןהנה ףסוי זיו קרעװ ןייז ןופ ףוס ןיא 4 |

 ,"ומל תודיתע שחו תנש
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 ץֿפָאטש טימ טרעלסרע --- ,טנַאקַאּב ןעמעלַא זיא סע, ,1 "ןַאמָאטואו
 ןופיסוי טניז זַא -- ,עטכישעג ןייז וצ עדעררָאפ רעד ןיא ןהּכה ףסוי
 המחלמ רעד ןופ עטכישעג יד ןּבירשַאּב טָאה סָאװ ,(יוושלפ ףסוי) ןהּכה
 רעּביירש-עטכישעג ןייק רעמ ןריי ייּב ךיז ןּבָאה ,םילשורי ןוא םיור ןשיווצ
 ןעמוקענ ןיּב ,רעשרָאפ-עטכישעג רעד ,ןהֹּכה ףסוי ,ךיא זיּב ,ןזיװַאּכ טינ
 ןיא ןעשעג ןיא'ס סָאװ ,ןורּכזל רעדירּב ערעזנוא רַאפ ןּבירשרַאפ ןוא
 -ענ ַא טימ טָאה ןהּכה ףסוי זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ ןוא .?"ןטייצ עקירָאפ
 ןוא סוטיט ןופ רודוֹּב ןטמיראּב םעד טלעטשענכיילג ךיז טכער ןסיוו
 טינ עקַאט ןדיי ןּבָאה ''םידוחיח תומחלמ , לעּב םעד טניז .יאּכז ןּב ןנחוי
 ."םימיח ירבד, לעּב רעד יו ,רעּביירש-עטכישעג ןדנצנעלג ַאזַא טגָאמרַאפ
 רעכיירטסיינ ןוא רעלופטנעלַאט ַא ,גנודליּב רעקיטייזליפ טימ ןַאמ ַא
 -אטסיה ןתמא ןא טימ ןעקנַאשַאּב ךיוא ןעוועג ןהּכה ףסוי זיא ,רעלייצרעד
 ןריפסיוא ןוא ןעגנוּבײרשַאּב ענייז ןענייז ,םעד קנַאדַא ןוא ,שווח ןשיר
 ןוא ןײטַאל ןיא יקּב ַא .טעדנירגַאּב ןוא וויטקעיּבָא סָאמ רעקידגגונעג ןיא
 -םיוא טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןהּכח ףסוי טָאה ,ןכַארּפש עשַיעּפָארײא ןיא
 -םיה ןצנַאג םעד ןטכיילַאּב שיטירק ןוא ןלעווק עטסנדיישראפ יד ןצונוצ
 ;חֹּכה ףסוי .עטכישעג ןייז ןיא סיוא טצונ רע ןכלעוו ,לַאירעטַאמ ןשירָאט
 תוכלמ ןופ ןּברוח םעד טניז קילּברעּביא ןשירָאטסיה ןייז ןָא טּבייה
 ןגוצ-ץיירק יד ןיפ הפותּת רעד ףיוא ּפִא רקיע רעד ךיז טלעטש ןוא ,אמור
 ןקידתונשקע םעד ןעזענוצ טָאה אפונ רע .תורוד עקידרעטעּפש יד ןוא
 רעד טימ טריפענ ןֹּבָאה רעקלעפ עכעלטסירק יד סָאװ ,ףמַאק ןשירָאטסיה

 םעד ןופ ןּברוח ןפיוא ןּבָאה עכלעוו ,רענַאמָאטָא יד ןופ חכולמ רעקרַאטש
 רעשירענירק טימ ןוא ,טקיטסעפַאּב ןָאפ סדעמכַאמ ךיירגיניקיץנַאזיּב
 ,עּפָארייײא ןופ ןצרַאה םוצ טגיילענכרוד געוו ןרעטייוו םעד קידנוחצנ טפַארק
 ןחּכה ףסוי טָאה תפוקת רעטצעל רעד ןופ גנַאג ןכעלטכישעג םעד ןיא
 טימ עיזַא ןופ -- ןטפערק עקיזיר ייווצ ןופ ףמאק ןשירָאטסיה םעד ןעזעג
 -ננַאר עדייּב יד ןשיוצ ןוא ,? םוטנטסירק ןטימ םַאלסיא םנופ ,עּפָאריײא

 יכלמו תפרצ יכלמל םימיה ירנד רפס, :קרעװ םנופ ןעמָאנ רעקידנעטשלופ רעד }
 סָאד ,1554 ןיא ַאטעגָציּבַאס ןיא ןענישרע ןיא עבַאגסיוא עטשרע יד ,"רגותה ןאמוטוא תיּב
 ,שילגנע ןוא שייוצנַארפ ,ןײטַאל ףיוא םצעזרעּביא זיא קרעװ

 לארשיב דוע רפוס םכ אל יכ ימע רעש לכ עדוי ,..עשיהי ןֶּב ףסוי רמא הֹכת
 תונורכו יבתוכ ולדח ,םילשוריו הדוחי ץרא תמחלכ תא בתכ רשא ןהכה ןופיסויכ
 ןרימיצ רימ) ,"לארשיב תונורכו בתוכ יתמקש ףסוי ינא יתמקש דע ,ולדח לארשיב
 ,(עּבַאגסױא רעטשרע רעד םיול

 םָאה ,םלעװ רעכעלטסירק רעד ןופ שארּב םיימש סָאװ ,הכולמ עטסקרַאטש יד 5
 ,ךײרקנַארּפ ןיא ןעזעג ןהּכה ףסוי



 105 ןדיי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 תיּב סָאד -- םטלעװ עמירד יד טיעמַאלקעגנייַא זיא ןטלעוו עקידנעל

 ,טרָאװ סטָאג ןופ רענערט רעיירט רעד ,"עלעפעש עטנָאיעג , סָאד ,לארשי

 ...הלואנ רעקיטכיל רעד ןופ רעגָאזנָא רעד

 יד ןעמַאזוצ רעסַאפרַאפ רעזנוא ייּב ךיז טכעלפ ןפוא אזַא ףיוא

 יירשַאּב רעקירעיורט רעד טימ ,רעשידיי רעד טימ עטכישעג עניימעגלַא

 עקידהמיא יד .תורצ ןוא ןדייל עשידיי ןופ ,"תולג, ןשידיי םנופ גנוּב

 -ולּב יד ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה ןדיי סָאװ ,תוחיצר ןוא תופידר

 רעּביירש-עטכישעג רעזנוא ייּב סורַא ןפור ,בלצה יעסמ יד ןופ געט עקיט

 "קערש יד ןופ גנוּביײרשַאּב יד .ןרָאצ ןוא רעצ ןופ ןעיירשעגייוו עשימרוטש

 -ןייר רעד ןופ תוליהק עשידיי יד ןיא ןעשעג ןענייז סָאװ ,םישעמ עכעל

 טימ ןהּכה ףסוי טקידנערַאפ ,נוצ-ץיירק ןטשרע םעד תעשּב ץניווָארּפ !

 ױךיא ?עװ טציא :ןהּכה ףסוי טנָאז,, :תורוש עקיטשרוד-המקנ עקידנגלָאפ

 סָאװ ,רענערט-םלצ סעדנַאּב יד טימ ןפָארטעג טָאה'ס סָאװ ,ןלייצרעד

 טַאהעג ןּבָאה ייז סָאװ ,תורצ עלַא יד ,םילשורי ןייק טזָאלעג ךיז ןּבָאה

 ןיא טָאג רעזנוא זַא ,ןסיוװ ןלָאז ןדיי ידכּכ -- ןייטשוצסיוא געוו ןפיוא

 יז ןיא ךיז ןוא ןפָארטש ןָאטעג ייז רע טָאה רעווש .המקנ ןופ טָאג רעד

 ןּביױל ןעמָאנ ןייז ראפרעד ךיא וט .לארשי קלָאפ ןייז רַאפ ןעוועג םקונ

 1 "!רעקלעפ עלַא רעּביא ןזיירּפ ןוא

 ?אומש טימ טנַאקאּב ןטשרע םוצ ךיז ןהּכה ףסוי טָאה 1588 ןיא

 ױזַא) ?רעזענוטרָאּפ , םעד ןופ עמעֶאּפ ענייש יד ,"ססח901800זח, סעקסוא

 .םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמענ םיא ףיוא טָאה ,(ןהֹּכה ףסוי ייּב עקסוא טסייה

 לעיצעּפס א ןיא רעטסימ סעקסוא טיול ןּבײרשַאּב ןסָאלשַאּב ךיילג טָאה רע

 טייז ןענַאטשעגסױא ןענייז ןדיי סָאװ ,םישורינ ןוא תורצ עלַא יד קרעוו

 ו* 1560 רעמוָז םניא ,םורַא רֶאי ייווצ ןיא .טייצ ןייז וצ זיּב ןגוצ-ץיירק יד

 קמע, ןַײז עיצקַאדער רעטשרע רעד ןיא טקידנערַאפ ןעוועג ןיוש זיא

 עקידרעטייוו ץלַא ןּבעגענוצ רע טָאה רעטעּפש .(רעמָאי ןופ לָאט) "אכּבה

 * 127 זיּב קינָארכ ןייז טריפרעד רע טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא תוטסוה

 'ד תומקנ לא יכ לארשי ינב ועדי ןעמלע :'ב 'מע 5 ףד ,"םימיה ירבד, 1

 ךדוא ןכל ,לארשי ומע תמקנ תא םקניו הבוטל אלו הערל םהילע עיפוה תומקנ לא

 ,"רמזא ךמשלו םייוגב

 םעד ךיז םניפעג ,טצונַאּב ךיז טָאה ּבעל ןכלעװ טימ ,טּפירקסונַאמ םניא 8

 ."כ"ש לולא שדוחל ןושארה םויב ותמלשה יהתו; :טפירשוצ עקידנגלָאפ םרעמַאפרַאּפ

 רעטנַאקַאּבמוא ןַא סעּפע ,135--126 ,עּבַאגםיוא םירעטעל ןיא "אכּבה קמע} עו 8

 רעד .1605 ןיּב טריפרעד קינָארכ םנחנה ףסוי םָאה (רָאטקערָאק) "היגמ; רעקידרעמעּפש

 שיוױצנַארפ ףיױא ןוא (1858) רעניװ ךרוד שטייד ןיא םצעזרעּביא ןיא "אכּבה קמע,

 .(1881 ,18 ע2066 2160ז9) עס ןעלוישז ךרוד
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 ,דיל א המדקה רֹותֹּב טקישענסיוארָאפ ןהּכה ףסֹוי טָאה קרעוו םעד

 ןוא ,קרעװ ןיימ טסייה "אכּבה קמע :ּרענעייל םוצ ךיז טדנעוו רע ּוװ
 רע ,ןעניפעג רזכַא אזַא ןעמ ןָאק ּוװ ,..טלַאהניא םוצ טסַאּפ ןעמָאנ רעד

 טינ ןוא רפס ןיימ ןענעייל לָאז רע --- המוא זיא'ס רעסָאװ ןופ ןייז געמ

 סיא ףרױַאד דיי רעדעי .ןרערט ערעטיּב טימ ןענייוו טינ ,ייּברעד ןצפיז

 בורח זיא שדקמה:תיּב רעד ןעו ,טכַאנ רעקירעיורט רעד ןיא ןענעייל

 קלָאפ ןייז ןופ ?רוג ןרעטיּב םעד רעּביא ןגָאלק ןוא ןענייוו רע לָאז ,ןרָאװעג

 -פיוא ךיוה רעד ןיא ,ןרערט לופ ןלַאװק ייווצ ,ןניוא ענייז רע לָאז ,לארשי

 ,עשז-ךאוורעד ?ןקינייּפ רעקינייּפ רעד טעוװ ןענַאװ זיּב :ןנערפ ןוא ןּבייה

 דנַאש ןופ קלָאפ ןייד סיוא זייל ךינ !טסיירט ןיימ ,לאוג ןיימ ,טָאג ןיימ

 "!םַאטש סישידב ןופ ?אונ םעד םיא קיש ךיג ,טיונ ןוא

 עליפ ןיא :ןרָאװעג םייוקמ שטנּוװ סנהּכה ףסוי זיא טרּפ ןייא ןיא

 קמע, םעד ןענעייל ֹוצ גחנמ רעד ןעוועג זיא תוליהק ןעשינעילַאטיא

 ,תוניק יד טימ ןעמאזוצ באב-העשּת םוא "אכּבה

 -םיוא םעד ןדנוּברַאפ שינָאמרַאה רימ ןעעז קרעוו ןקיזָאד םעד ןיא

 ןטימ ןעמאזוצ רעטכַאּבָאַאּב ןקיניזפרַאש ןוא רעשרָאפ ןעמאזקרעמ

 ןרעטיּב םעד טנייװַאּב סָאװ ,טָאירטַאּפ טופטנעמַארעּפמעט ,ןקידתובהלתה

 "אבּבה קמע , ןייז ןיא טָאה ןהַּכה ףסוי .קלָאפ ךעלקילנמוא ןייז ןופ ?זמ

 -נַארפ ,עשטייד טימ ךיוא רָאנ ,! ןלעווק עשידיי טימ רָאנ טינ טצונַאּב ךיז

 -נימ ןאיטסאבעס טימ ,סעקינָארכ עכעלטכישעג עשינייטַאל ןוא עשיזיוצ

 ,ןטנעמוקָאד ןוא ןלעווק ערעדנַא עליפ טימ ןוא ,"00500091800/2. שרעטס

 קינייו ןוא עטנַאסערעטניא רעייז זייוונטייצ טננערּב רע עכלעוו ןוט

 זַא ,גננודלעמ סנהּכה ףסוי ,לשמל ,זיא טנַאסערעטניא .תועידי עטנַאקַאּב

 --עּפ יד רעּביא ןטלַאהענּפָא ןּבָאה רעּבַארַא יד סָאװ ,ןוחצנ ןסיורג ןכָאנ

 טצעזַאּב ךיז ןּנָאה ןֹוא סרּפ סיוא ןפָאלטנַא עליפ ןענייז ,690 ןיא רעס

 ייז וו ,ןדעווש ןיא ןוא דנַאלשטייד ןיא ךיוא ,ןסור יד ןופ דנַאֿל םניא

 | .* ןדיי ענעסעזעגטלש ךס ַא ןפָארטעג ןּבָאה
 ענעדיישראפ רעיא טינ רע תעּב קיטכיזרָאפ רעייז זיא ןהּכה ףסוי

 זַא ,ןייז דשוח ןָאק ןעמ ןוא ןרעוו טרילָארטנַאק טינ ןענָאק סָאװ ,םיטרּפ

 ןּב רועילא ןופ סעקינָארכ יד (ו"זַאא 67 ,64 ,62 ,ןטרָאד) עמעָאּפ סעקסוא 1
 סעסומינולק ןֹּב סומינולק ,(21 ,29 ,24 ,ןטרָּגד) ַאנָאּב םיוא בקעי ןֹּב םירפא ןוא ןתנ
 ,ערעדנַא עליפ ןוא (48 ,44 ,ןטרָאד) "ןחוּב ןבאפ

 לא יוגמ וכלהתיו ,ברח ינפמכ סרפ ץראמ םיבר םידוחי וסוניוע ;9 ,ןטרָאד 2

 םש ואצמו ,האיציושו זנכשַא ץראו איסור הצרא ואוביוו ,רחא םע לא הכלמממו יונ
 ןגעװ םלייצרעד ןהּכה ףסוי סָאװ ,םיטרּפ יד ךיוא ןענייז טנַאסערעטניא ,"םיבר םידוהי

 ,גנונעװַאּב.ןטיסוה רעד
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 רעייז רעּבָא טלַאה רע ;} ןטנעמעלע ערַאדנעגעל ןופ יירפ םינ ןענייז ייז

 תעּב ,ףַארנַאירָאטסיה ןטלַאק םנופ ןָאט ןקיורסאלעג םעד סיוא ןטלעז

 ןבעל סָאד טלדנַאװרַאפ ןּבָאה סָאװ ,תופידר עכעלקערש יד רעּביא טינ רע

 -ירשַאּב יד ."אכּבה קמע , ןתמא םעד ןיא רעטלאלטימ םניא ןדיי יד ןופ

 ןנוצ-ץיירק יד תעשּב ןענייז ןדיי יד תוחיצר ןוא תורצ ערעסָאװ ,גנוּב

 "רעדניא ןסירעגרעּביא טּפָא ץנַאנ ןהּכח ףסוי ייּב ןרעוו ,ןענַאטשעגסױא

 הלא ?עה , :ןפורסיוא עקידנרָאצ ןוא ןעיירשענייוו עשיטעטַאּפ טימ טימ

 עשז-רעוו ?טסנייווש ןוא ,טָאנ ,וצ ץלַא סָאד טסעז וד , -- ''!'ה קפאתת

 ,ץלַא ןופ רעפעשַאּב וד ,טָאנ וד, ''?ףליה וצ ןעמוק זנוא טעוו ריד רעסיוא

 -קידלושמוא יד ןופ טולּב ןרַאפ םקונ ךיז ייז !ממעטָא ןוא טּבעל סאו

 נייר ערעייז ןעור זָאל לוטש ןייד רעטנוא ןוא ,םישודק ענעמוקעגמוא |

 ןסינרַאפ ןוא ןענייו ךיא זומ קילנמוא ןסיורג ַאזַא רעּביא, ?!תומשנ

 טינ טגָארט !לארשי קלאפ םנופ רעטכעט ,ריא ךיוא טגָאלק .ןרערט ןכייט

 :כערּפ ןיא רעמ טינ ךייא טריצ ,ןטנַאװעג עלעה ןייק ןוא דייז ןייק רעמ
 ןופ טכַארּפ יד ןטָארטעצ זיא דניז רעזנוא רַאֿפ לייוו ,רעדיילק עקיט

 -עג ?לארשי טרַײװ ,ןנעטש ןוא ןנעוו עֶלַא ףיוא ,םוטעמוא .קלָאפ רעזנוא

 ןיא ןלַאפעג --- ור ןייק טינ םיא טזָאל ןוא םורא םיא טלגניר ןעמ ,טגָאי

 | 2"!טיונ ןייז זיא ךעלקערש ,לארשי

 םיֹורָאפ ןעיג ? אולב ןיא ?ובליב -טולב םנופ גנובײשַאּב רעד

 טָאה יז סָאװ ,רעטומ ןיימ יי :ןהּכה ףסוי טנַאז, :תורוש עקידננלַאפ

 -קערש ַא ןגעו ,ךיירקנַארפ ןיא קילנמוא ןסיורג ַא ןנעוו !ןריוּבעג ךימ

 -עגמוא טָאה רעּביור רעד ּווװ ,ןלייצרעד ךיא זומ ַאולּב ןיא ךָארּב ןכעל

 ןענעייל --- ןהּכה ףסוי טגָאז, +"!טריפענסיוא קרעוו קיטולּב ןייז טרעטש

 -עלקערש רעד ןוא ךיירקנַארפ ןופ שורינ רעד --- טרָא ןטייווצ ַא ןיא רימ

 סולשַאּב םעד טסעוורעד רימ ןיא סע ןּבָאה ייז --- עינַאּפש ןופ שֹוריִנ רעכ

 סָאװ ,ןסיוו לארשי ןופ רעדניק יד ןלָאז .ןּביירש וצ קרעוו עקיזָאד סָאד

 ערעייז ןיא ,רעדנעל ערעייז ןיא ןָאטענ זנוא טימ ןּבָאה םיאנוש ערעזנוא

 ןקיזָאד םעד ןיא * *.,,גָאט רעד טעװ ןעמוק םערָאװ !ןצַאלַאּפ ןוא רעסעלש

 םיטש עקידנענרָאװ יד ךיז טליפ ץַאז ןטקידנערַאפ טינ ןהּכה ףסוי ןופ

 !םלשו םקנ יל -- ןרָאצ ןוא המקנ רעטליטשענ טינ ךָאנ ןופ

 ,םױט ןשיגַארט םוכלומ המלש ןגעװ םלייצרעד םרעװ סע ּוװ ,100 טייז ּב"צ עז 1

 ,װ"זַאא 85 06 ,15 ,46 ,23 ,ןטרָאד 2

 ,27 ,32 ,| דנַאּב ,קרעװ רעזנוא עז

 ,5/ ,"םימיה ירבדג 27 ,"אכּבה קמע

 ,87 ,"אבבה סמעפ שה 88 ספ



 גרעבניצ ,י ר"ד 108( 

 ץתורצ עקילָאמַא ןוא ןקערש ענעזעוועג ןגעװ ןיולּב רעּבָא םינ
 אפונ רעסַאפרַאֿפ רעד ."אכבה-קמע, לעּב םעד ןּביירש וצ סיוא טמוק
 -יא ןיא עיצקַאער יד ךיז טקרַאטש סע יװ ,ןעזעגוצ ןּבעל ןייז ייּב טָאה
 אנוש ןקיטפיג םעד ןופ םישעמ ערעטסניפ יד ןעוועגייּב ןייֵלַא ןוא ,עילַאט
 ןוא ;רעפלעהטימ ענייז ןוא רעטרעפ רעד לעװַאּפ טסּפיוּפ םעד ,?ארשי
 -עג עקירעיורט עֶלַא יד תונורכזה רפס ןייז ןיא טּביירשרַאפ ןהּכה ףסוי
 ןעוועג ןענייז ןוא ה"י ןט16 ןטימ ןופ ןּביױהעגנָא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשינעעש
 רעטנוא טייג הפוקת-סנַאסענער ענייש יד זַא ,רעגָאזנָא עקידנענרָאװ יד
 טימרעד ...טכַאנ רעד ןופ סנטָאש עצרַאוש יד ךיז ןטיײרּפשרַאפ טיירּב ןוא
 -ץטכישעג ןלופטנַאלַאט רעזנוא ןופ קינָארכ עקירעיורט יד ךיז םקידנערַאפ
 ,רעּביירש

 ףעלעטשטפירש סלַא ןהּכה ףסוי וצ ךעלנע זיא םיטרּפ עליפ ןויא
 ףזניא םעד ףיוא רענערָאּבעג ַא ,ילַאסּפַאק הנקלא ןֹּב והילא רודדןּב ןייו
 -עוו ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ ,אידנַאק
 (1808) טזָאלעג ךיז ראי 19 ןופ רעטלע ןיא הנקלא ןּב וחילא טָאה ,קידענ
 יַּב םידומיל עשידומלת יד טרידוטש טָאה רע ּוװ ,ַאודַאּפ ןייק

 ם"רהמ) ןגױּבנעלענעצַאק ריאמ 'ר טייצ רענעי ןופ בר ןטמירַאּב םעד
 ,טָאטשטרוּבעג ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ 1824 רֶאי ןיא זיא רע זַא ,(ַאודַאּפמ
 -רעד דֶלַאֹּב ןוא הליהקח-שאר םעד רַאפ טמיטשַאּב טרָאד םיא ןעמ טָאה
 ןפרַאש ןוא רעטקאראכ ןקרַאטש ַא טימ שטנעמ ַא .ללוּכה בר סלַא ךָאנ
 רָאנ טינ שיטירק ץנאג ןטלַאהרַאפ ילַאסּפַאק ךיז טָאה ,קנַאדעג ןעיירפ
 םינחנמ ענעמונעגנָא טסעפ וצ ךיוא טרעיינ ןטעטירָאטיױא עטנעקרענָא וצ
 םיכוסכס ןיא ןעגנערּב ןטלעז טינ םיא ןנעלפ םיקסּפ ןוא תוטלחה ענייז ןוא
 ארמ סּלֵא רעֹּבָא טינ .1 רודה ילודג ןוא םינּבר עקיטלָאמעד יד טימ
 -טנעלַאט םֶלַא רָאנ ,ןעוועג םש-הנוק ךיז רע טָאה קסוּפ סלַא ןוא ירתאד
 רענעּבירשעג דנצנעלנ א ןופ רעסַאטרַאפ סלַא ,רעּביירש-עטכישעג רעלופ
 -טרעוו ַא זיא סָאװ ,"והילא יבד , הכולמ רעשיקרעט רעד ןופ עטכישעג
 .עטכישעג רעשידיי לעיצעּפס רַאפ ןה ,עניימענלַא רַאפ ןח עלעווק עלופ

 -מַאק ןּבָאה סָאו ,תוּביס עקיטייז יד ןענייז טנַאסערעטניא רעייז

 .קרעוו שירָאטסיה ןייז וצ ןטערטוצ ךיילנ סולשַאּב םוצ טכַארּבעג ןילַאס

 סילאסּפַאק טנעייל ןעמ תעב ןוא ,תוכירַאּב םעד ןנעוו טלייצרעד ןיילַא רע

 ,גנוביײרשַאב סָאישטַאקָאב ןורּכז ןפיוא קידנליוו .טינ טמוק גנולייצרעד

 .ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא 'ןָארעמַאקעד , ןייז ןדנעטשמוא עכלעוו רעטנוא

 179 ,רקשלא השמ 'ר ת"וש עז ,ָאנידעמלעד הדוחי בר ןטימ ךוסכיס ןייז ןגעװ 1
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 טרָאד טָאה ,אידנאק ןייק טרעקענקירוצ טָאה ילַאסּפַאק יוװ םעדכָאנ דלַאּב

 עקַאט ןוא .טכַאמעננָא ןּברוח ןקיטלַאװג א ןוא ןכַארּבענסיױא טסעּפ יד

 ןופ דליּב טפַאהרעטסיימ ַא ילאסּפַאק ךיוא טינ ,וּתעשּב אישטַאקָאּב יו

 "ניפ יד ןיא טא .1 םישעמ עקידהמיא ענייז ןוא טסַאנ ןכעלקערש םעד

 ןייז ןעגנַאפעגנָא ילַאסּפַאק סע טָאה - קערש ןוא טיוט ןופ געט ערעטס

 .ןּביירש וצ קרעוו

 .סולש ןיא ילַאסּפַאק טלייצרעד -- ,קערש ןֹופ טרַאטשרַאפ ,

 "מוא טָאה סָאװ ,ןגיוא יד רַאפ טסַאנ ןכעלקערש םעד קידנעטש --- טרָאװ

 ןופ לטנַאמ םעד רעטנוא ןה ,ןָאטעג טעּברַא-טינש ןייז קידתונמחרב

 טינ זנוא ןֹופ רענייק זיא ,ןוז רעד ןופ טכיל ןלעה םעד ייּב ןה ,טכַאנ רעד

 ןטסנרע זיא'ס ןכלעוו ַא טימ קנַאדעג םעד ןקיטפעשַאב דנַאטשמיא ןעוועג

 זנוא ןופ רעדעי טָאה ,תונּברק עשירפ רעטנזיוט ןופ טלגנירעגמורַא ,ןינע

 ןיוש טרעיול סע ןוא לרוג רעד םיא ףיוא ךיוא טלַאפ דלַאּב זַא ,טרַאװעג

 קרעוו עקיזָאד סָאד ןסָאלשַאּב סע ךיא ּבָאה טלָאמעד .טיוט רעד םיא ףיוא

 . רעייז ,טעמוא רעייז ,עטנַאקַאּב ןופ זיירק םניא סע ןענעייל ןוא ןּביירש וצ

 ענעי ןיא טקעװצַאּב ךיא בָאה סָאד טָא .,!ביירטרַאפ וצ קערשיטיוט

 עכלעו ןנעװו ןליצ ערעדנַא יד ץוח ,ןיד ןעמַאזיורג ןופ געט עכעלקערש

 .י* "ןּבירשעג המדקה ןיימ ןיא ּבָאה ךיא

 דנרעלַאב יװ רעטנוא ילַאסַאּפַאק טכיירטש המדקה רעד ןיא ןוא

 -סיֹורַא ריא סיוא ךיז ןָאק ןעמ רסומ ליפ יוװ ,זיא עטכישעג-רעקלעפ יד

 ילַאטּפַאק טכיירטש ,עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןופ גנַאנ םניא .ןעמענ

 -עשַאּב םנוכ חמכח ערַאּברעדנּוװ יד ןטסטלוּבמא ךיז טקעלּפטנַא ,רעטנוא

 רעד זיא רע ,רעקלעפ עלַא ןופ לרוג רעד זיא טנַאה ןייז ןיא סָאװ ,רעפ

 ןטּפשמ טוט ןוא ,םישעמ עכעלשטנעמ עלַא ֹוצ טעז סָאװ ,טפוש ןוא ןייד

 -רעדנּוװ יד ןעזענוצ טָאה ילַאסּפַאק .טסנידרַאפ ןייז טיול קלָאפ רעדעי
 ןענאטלוס יד רעטנוא תולייח עשינַאמָאטָא יד ןופ תונוחצנ עסיורג

 עשידיי ערעדנַא עליפ יװ ןּוא ,רעלופטכַארּפ רעד ןאמיילוס ןוא םילעס

 גנוקעלּפטנַא יד ןעזעג םעד ןיא רע טָאה ? רוד םענעי ןופ רעלעטשטפירש

 -סיורג עשינַאמָאטָא יד ,'רגוּת, םעד טכַארטַאּב ןוא ,ןליוו סטָאנ ןֹופ

 ןיא םעד רעביא טקערטשענסיוא זיא סָאװ ,טור-ףָארטש סטָאנ סּלַא ,טכַאמ

 .ןיימ םאזקרעמפיוא טנעייל ,, .עּפָאריײא םענעקנוטעגניייַא דניז ןוא טולּב

 ,21-718 ,'םינוש םוטוקיל, 1

 ,28 ,ןטרָאד 2

 ,קרעװ רעזנוא ןופ לײמ ןקידרעמיײװ ןיא םעד ןגעװ תוכירַאג 8



 נרועּבניצ ,י ר"ד 10

 סָאװ ,טכַא ןיא טמענ -- ילַאסּפַאק תולעּפתה טימ סיוא טפור --- ךוּב

 טָאנ זַא ,ןפיירנַאּב ןוא ןעז ריא טעװ טלָאמעד -- טלייצרעד טרעוו טרָאד

 -עג ,קלָאפ עשיקרעט עקיזָאד סָאד טסיודרנרעד טָאה המכח סיורג ןייז טימ

 ןוא טכַארּבעג םיא רעדנעל עטייוו ןופ ,טכַאמ ןייז טרעמעג ןוא טקרַאטש

 טור-ףָארטש יד זיא סָאד -- רנוּת רעד .טשטנעּבעג ןוא םיא טקילנַאּב

 -ליפ עֶלַא יד ןלָאצַאּב ןוא ןטּפשמ טָאנ טוט םיא ךרוד ,ןרָאצ ןייז ןופ

 רעייז ןופ סָאמ יד זיא טלופרעגניא סָאװ ,תונידמ ןוא תומוא עקיכַארּפש

 | ,1 'דניז

 רעכעלטכישעג רעקיטיינ רעצנַאנ רעד זַא ,קפס רעסיוא זיא סע |

 רָאנ ןוא רעירפ ןופ םיידנעגנָא ןעוועג ןיוש ןילַאסּפַאק ייּב ןיא לַאירעטַאמ

 ץרעוו ץנַאנ ןייז ןזיוװַאּכ טָאה רע סָאװ ,ןרעלקרעד וצ זיא ןפוא ַאזַא ףיוא
 .?טַאנָאמ ןּבלַאה ַא ןוא יירד ןופ ךשמ ןיא טקידנערַאפ

 זיִּב ןענַאמָאטָא יד ןופ עטכישעג יד טלייצרעד ילַאסּפַאק תעּב

 עטכישעג רעד ענונּב תועידי עלופטרעוו רעייז רעּביא בגַא רע טיג ,(38

 רפס ןטייווצ םניא ,18223---14838 ןיופ ךשמ ןרַאפ ייקרעט ןיא ןדיי יד ןופ

 ןשידיי םעד ןנעוו קילּברעּביא ןַא רעסַאֿפרַאפ רעד םיג קרעװ ןייז ןופ

 עינַאּפש םיוא שורינ ןסיורג םעד טּבײרשַאּב ןוא ,עינַאּפש ןיא ץוּביק

 -ּמַאק וװ ,ןעלטיּפַאק יד ןענייז טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב .לַאגוטרָאּפ ןוא

 טליּפשעג ןּבָאה ןדייףיוה עשידיי יד סָאװ ,עלָאר יד טּבײרשַאּב יִלַאס

 דנַאנידרעפ ידכב ,ןרָאװעג טריפענ ןענייז סָאװ ,סענירטניא עֶלַא יד ןיא
 .5 ןָארט ןשינַאּפש םעד ןגײטשַאּב ןלָאז ַאלעּבַאזיא ןוא

 ,טרעוו ןשירָארעטיל ןקידנטיײדַאּב ַא ךיוא טָאה קרעוװ סילַאסּפַאק

 ןעקנָאשַאּב ןעוועג זיא בר רענעניוצענפיוא עילַאמיא ןיא רעקיזָאד רעד

 -עדליב ןוא רָאלק זיא ךַארּפש ןייז ;טנעלַאט ןשירַארעטיל תמא ןַא טימ

 -עגנָא ןוא טּבילַאּב ױזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,תוצילמ עשירָאטיר ןָא ,שיר
 עקיזָאד יד סָאװ ,ןרעױדַאּב וצ תמא זיא סע ןוא .ןטייצ ענעי ןיא ןעמונ

 טקורדענ טינ םויה-דע ךָאנ זיא קרעוו עלופטנעלַאט ןוא עטנַאסערעטניא

 םיטוקיל ןיא זיולּב םוקילּבוּפ-רענעייל םעד טנַאקַאּב זיא'ס ןוא ,תומילשּב

 ,וירופס לא וטיבה ,'ד ךרד ונפ ,ולה רפסה ירעשב ורבע ורבע, ;26 ,ןטרָאד 1

 ץרפ ימרגותה הוה יונה רידאהו לידגה ותנובתבו ותמכחב ת"ישה יכ וארו אנ ורקּפ

 ופא םבש רגותהו ,ותוא ךורב ךרביו םיקחרמ ץראמ ואיבהו 'ד חלשו ץראב ץיברהו

 תונידעה תונידמהו תונושלחו תומואה ןמ ודי לע ערפי ןעמל ומעז דיב אוה הטמו

 ,"תולילע ונכתנ ולו 'ד תועד לָאו םתאס הלעמתנש

 ןויס ד"יב זלה רפסה יתלחתהא :אפונ רעסַאפרַאפ םנופ נודלעמ רעד םיול 2

 ,,'ףל ללהו .תודותו ג"פרה לולא ה"כ םויה ויתמלשהו ג"פרה

 ,66--48 ,ןמרָאד עז 8



 ו1 ןדיי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישענ יד

 -ךַאפ 60 ראי ַא טימ קירוצ טָאה סעטַאל השמ סָאװ ,,(ןטנעמגַארּפ)
 | יז טכעלטנפע

 )1994(  טכעלטנפערַאפ ןיא ןטנעמנַארּפ ןיא ןזיולּב ךיוא
 ,עילָאּפָארטעמ ןייז ןופ עטכישעג יד---קרעוו שירָאטסיה טייווצ סילַאסּפק

 -רַאפ רעד .,(היצינוו תוכלמל םימיה יובד) קילּבוּפער רענַאיצענעװ רעד ןופ
 ךיוא טינ רע --- קידענעוו ןייא טימ זיולּב טינ רעּבָא ךיז טנגונַאּב רעסַאפ

 פטיּפַאק רעדנוזַאב ַא ןיא .עילַאטיא ןיא טעטש ערעדנַא ןנעוו תועידי בנַא

 טאהעג ןּבָאה ןדיי סָאװ ,םילוּבליּב ןוא תופידר יד ךיוא רע טּבײרשַאנ

 .דנַאלשטייד ןיא ןייטשוצסיוא

 יבד, ןיא ילַאסּפַאק טרעלקרע --- ,סיֹורָאפ עידומ ןיּב ךיא,

 ,ןשינעעשעג עכעלקריוו זיולּב ןלייצרעדרעביא ?עוו ךיא זַא--- '!וחילא

 רעד םערָאװ ,ןענָאמרעד טינרָאנ ךיא לע תוישעמ עטכַארטענסיוא ןנעוו

 -עג םייקמ עקַאט סָאד טָאה ילַאסּפַאק ןוא 5 ץלַא ןופ רערעייט זיא תמא

 ןעועג ''והילא יבד, לעּב רעד ךיוא זיא ,טייצ ןייז ןיא עליפ יוװ ,ןעוו

 "'המכח עראּברעדנוװ,, יד ןעוועג םיא ייּב זיא הלבק יד ,טמיטשענ שיטסימ

 עקילייה סָאד ןוא עכעלטעג סָאד --  רהוז רעד ןוא (האלפנ המכח)

 ןיא ילַאסּפַאק זיא ,שוח ןשירָאטסיה תמא ןייז קנַאדַא ,ךָאד ןוא .* "'ךוּב

 קטיטסימ ןופ ץמש 8 ןָא ,רָאלק ןוא רעטכינ קרעוו עכעלטכישענ ענייז

 רעלעיצעּפס ַא ןיא ,והילא יבד, םנופ ףוס םוצ זיולּב ,קיטסַאטנַאפ ןוא

 ןפיוא סױרַא ןיוש טערט ,'' 'ח חֹּכ , לּפעק רעדנוזַאּב ַא רעטנוא ,גנוליײטּפִא

 םימש-ארי רעד טרעיינ ,רעקירָאטסיה רעד ילַאסּפַאק טינ טנורגרעדָאפ

 תֹועד , ןגעוו ןוא שנועו רכש ןגעוו תוכירַאּב רע טדער טרָאד ,לּבוקמ ןוא

 .5 ""רוּביעה דוסּב הלּבקה ימכח
 קרעו עשירטסיה סָאד זיא רענייטש ןוא טרַא ןרעדנַא ץנַאנ ַא ןופ

 רעטנַאקַאּב רעד ,איחי ןּבא והילדנ --- רוד-ןּב ןרעגנִיי א סילַאסטּפַאפ ןופ

 ,"הלּבקה תלשלש ,,

 ןטיפ טצונַאּב ךיו םָאה רעּבעגסױרַא רעד 1869 ,ַאודַאּפ ,"םינוש םיטוקל} 1

 .קעטָאילּביּב רענַאיצענעװ רעד ןיא ךיז טניפעג'ס סָאװ ,טּפירקסונַאמ
 ןיא .,60-28 ,19 'ב ,'ףיװשו רימע'ד יװער, ןיא סענרָאּפ .נ ךרוד 2

 ןעניפעג סע ּוװ ,וירּב ןוא ּת"וש םילַאסּפַאק ןופ גנולמַאז ַא ןּבילּברַאפ ךיוא ןיא די:בתּכ

 ווירּב עקיזָאד יד ןופ הענייא ,םייצ ןייז ןופ םינּבר ןגעװ םישרַּפ עטנַאסערעטניא ךיז

 .443 ,לוװ 'ב) ןצערג ייּב ןוא ,18-13 ,'םינוש םיטוקל, ןיא טכעלטנפערַאּפ זיא

 ,37 ,"םינוש םימוקלא 5

 ."גלפומה רחווה רפס ,ארונהו לודנה רהוזח רפס; 4

 יתררוע םשו "'ד חֹּכ תדבהמ וב שי ישימחה רפסח :29 ,"םינוש םימוקל, 5
 הנה 'א ארמגב םירומאה ל"זח תועד לכ יתרכזחו ,ול בוטו עשר ול ערו קירצ תישוק

 .'רוביעה דוסב הלּבקה ימכח תועד יתרכזח כ"חאו ולח ןודנב הנה 'או



 גנרעּבנ'צ ,י ר"ד 112

 רעשינעילַאטיא ועד ןיא 1919 ןיא ןריוּבעג זיא איחי ןּבא והילדג

 ןייז טצעזַאב רָאי עכעלטע טימ רעירפ ךיז טָאה'ס ּוװ ,טלומיא טָאטש

 ,רוד ןֹּב הסֹוי ,'רוא הרוּת, לעּב רעטנַאקַאּב ןיוש זנוא רעד ,רעטָאּפ

 ;חבישי רערַארעפ ןיא טכַארּברַאפ ןרָאי-ןרעל ענייז טָאה ףסוי ןּב הילדג)

 -רעּבירַא רע זיא טראד ןופ ,ָאניוואר ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה 1249 ןיא

 ,יקינָאלַאס ןיא רָאי יירד טכַארּברַאפ ךָאנרעד ,לָאינידָאק ןייק ןרָאפעג

 טָאה רע .טָאטשטרוּבעג ןייז ןיא טרעקעגקירוצ ךיז רע טָאה 1868 ןיא ןוא
 טסּפיוּפ םנופ לעפַאּב ןפיוא לייו ,טכַארּברַאפ טרָאד גנַאל םינ רעּבָא

 תילדנ .ןבירטענסיורט ןדיי עלַא טרָאד ןופ ןעמ טָאה ,רעטמניפ רעד םּויִּפ

 ןופ עילַאטיא רעּביא ןרָאפעג ;ןּבעל-רעדנַאװ א טריפעג טלָאמעד טניז טָאה

 "זעינילער ףיוא ןקידערּפ טרָאד ןטלַאהעג ןוא רערעדנַא רעד ןיא טָאטש ןייא

 ךָאי ןיא עירדנַאסקעלַא ןיא רע ןיא ןברָאטשעג .םעמעט עכעלטפאשנסיוו

 "ךנו-ענ א טריפעג טָאה איחי ןּבא הילדנ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,7
 "ימעט רעשירַארעטיל טימ ןּבעגענּפָא ליפ רעייז ךָאד ךיז רע טָאה ,ןּבעל

 רָאנ ,קרעװו ענעבירשעג םיא ןופ 21 1 סיוא טנכער אפונ רע ;טייק

 תלשלש , םעד טימ -- ןקיצנייא ןייא טימ ןעוועגנ ךיז רע טָאה םש-הנוק

 טעמדיוועג סע ןוא ? רעטלע רעד ףיוא ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,''הלּבקה

 | ..ףסוי ןוז ןרעטלע ןייז

 םוצ לוטיּב סיורנ טימ ללכּב ךיז ןטלַאהרַאפ רעשרָאפ ערעיינ יד

 "וצ ןענייז,, קרעוו ןקיזָאד םעד ןיא זַא ,ןרעלקרע ןוא ,''הלּבקה תלשלש ,

 עכעלּבילנמוא טימ ןטקַאפ עטנעקרענָא ,רקש טימ תמא ןטכָאלפעגפיונ

 -עג םנופ רעטרעוו עזייּב יד רעּביא שיטקַאפ ָאד ןרזח ייז 5 ''סעדנענעל

 ףרַאד ןעמ , זַא ,ותעשּב טנקסּפענ טָאה רעכלעוו ,ַאידנַאקמ ר"'שי ןטנרעל

 ןייז טָאה רע ?ייו ,רעטיר ענרעזייַא טימ ןעװעטַאק ןאיחי ןּבא הילדנ

 קסּפ ןגנערטש ַאזַא ,?''תוישעמדעּבָאּב ןוא םירקש טימ טליפעגנָא קרעוו
 -ורפ רעד .טנידרַאפ םינ סיוועג 'הלּבקה תלשלש ,, לעב רעד רעּבָא טָאה

 רַאפ טלעטשעג ךיז טָאה רע זַא ,המרקה ןייז ןיא טרעלקרע רּבחמ רעמ

 .ָאװ ןיא ,ןָא טרָאד םוייװ רע לײװ ,"הלּבקה תלשלש, לייט ןטשרע ףוס םוצ 1

 רליּב רָאלק ַא ייּברעד ןעמ טמוקַאּב ,ןרָאװעג ןּבירשעג ןיא קרעװ םעדעי טָאטש רעּכ

 ,טכַאמעגכרוד טָאה קינדנויעג רעד רּבחמ רעד סָאװ ,ןעגנורעדנַאװ יד ןגעװ

 ענעװַאר ןיא 'הלּבקה תלשלשע ןייז וצ ןטָארמעגוצ טָאה איחי ןּבא הילדג 2

 .1580 ןיא

 ,58 ,ןװ ,280606014ה טס1סקאה ס8ק.,} וָאנּבוד ;8 דנַאב ,ץערג עז 8

 לקלקש לורב לׂש תואלשלשל ךירצ אוהוע :'א 'מע 7 ףד ,'המכחל ףרצמ, 4

 יסיוא רעטשרע רעד םיול ןריטיצ רימ) ,"תרכנ הניא וכותבש תמאהש רע ויבוכב ורובח

 1629 ןופ עגַאג



 113 ןריי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעד ןייז טסעפ ייז ןיא לָאז'ס ידכּב ,"רעצרעה יד ןקרַאטש ,, וצ ליצ א

 ןוא רעצישַאּב םעד ,טָאג רעזנוא ןופ דסח רעד זיא סיורג זַא ,ןּביולנ

 ןוא הריזג א סיוא זנוא ףיוא טזָאל ךלמ ןייא ןעוו , :?ארשי תיּב ןופ רעטיה

 ןופ ןגיוא יד ןיא דָאנעג רימ ןעניפעג ,דנַאל ןייז ןופ זנוא טּביירטרַאפ

 טלעטש רע .""עציטש ןוא ץוש םיא ייּב ןעניפעג רימ ןוא ךלמ ןטייווצ ַא

 ,'"םלוע ארוּב םוצ הקושּת עקידנענערּב יד ןקעוווצפיוא,, עּבַאנפיוא יד ךיז

 לָאז שטנעמ רעד ,םימש םשל שפנ-תריסמ ןופ םַאלּפ םעד ,, ןטלַאהרעטנוא

 ןיא ןיינ ןוא םירוסי עטסכעלקערש יד ןדייל ,ןייז בירקמ ךיז ןייז טיירג

 ,זיא רעסַאפרַאפ רעד .1 "ןנעוו ןעמָאנ ןקילייה סטָאנ ןופ תולג ןרעטסניפ

 ןגעוו זיולּב ןלייצרעד וצ רָאפ ךיז טמענ רע זַא ,ףיסומ ייּברעד ךיילנ ,תמא

 טּביירש --- ןוז ןיימ ,ןסיו יז, .ןשינעעשעג עטקיטעטשַאּב ןוא עתמא

 וצ ןסיילפ ךיז ךעלגעמ טייוו יו לעװ ךיא זַא --- ,המדקה רעד ןיא רע

 ,םישעמ ןוא ןטקַאפ עטקיטעטשַאּבטסעפ זיולּב רפס ןיימ ןיא ןּביײרשרַאפ

 .ןופ ןה ןעמָאנ ןייא ןייק ןענָאמרעד טינ לעװ ךיא זַא ,ריד רעווש ךיא ןוא

 רעדָא עדנענעל ןייא טינ ךיוא ,םלועה תומוא יד ןופ ןה םימכח עשידיי

 ןטקורדעג ַא ןיא טנעיילעג ןּבָאה טינ םעד ןגעוו לָאז ךיא סָאװ ,השעמ

 יַאֹּב ןוא ןקידובּכּב ַא ןופ הּפ-לעּב טרעהעג רעדָא ,די-בתּכ ַא ןיא יצ רפס

 ןיא ןענייז סע זַא ,ןקרעמַאּב רעּבָא טסעוו וד ּבױא .5 ןשטנעמ ןטּביולג

 "עג ךָאד וטּפרַאד ,םינינע עקיטכיוו טזָאלעגכרוד זייוורעטרע רפס ןיימ

 לגנַאמ רעד ןעוו ,רעּביא טציא ןּבעל רימ ןטייצ ערעווש ערעסָאװ ןעקנעד

 םעד םנערּברַאפ זייוונפיוה טָאה ןעמ טניז ,סיורג ױזַא זיא םירפס ןיא

 ךיוא םיא טימ ןעמַאזוצ ןוא ,? דומלּת םעד -- ןסיוו רעזנוא ןופ לָאוװק

 טצונעגסיוא קיסיילפ ךעלקריוו טָאה איחי ןּבא הילדנ .''םירפס ערעדנַא

 , עטקורדעג טינ ןוא עטקורדעג ,ןלעווק עשידיי עכעלננענוצ םיא עלַא

 יטסירק ןופ ןטעּברַא עשירָאטסיה ןוא ןקינָארכ עשינייטַאל עליפ ךיוא-ןוא

 ושע רשאכ ודואמ לכבו ובבל לכב םימש םש שדקל ארוקח תקושת ביהלחל, 1

 תוילגו םירוסי ולבסו 'ד תשודק לע םמצע ורסמ ךיא םנינע רפוסיש םיבר ןכו םימלש

 ,"םיהלאל הֹלפּת ונתנ אלו ואפח אל תאז לכנו

 תומואמ וא לארשימ םכח םוש ןורכז בותכא אלש ישאר ייחב ךילא עבשנ יננהע 3

 הפ לעב ויתלנקש אֹל םא םופדב וא די בתכב ויתיאר אל םא השעמו הדגה םוש וא

 | | ,"האנ םקרפ היהש תמא ישנאמ

 ,ןעלטיּפַאק עקידרעטייו יד ןיא עז ,עילַאמיא ןיא רומלּת ןפיוא תופידר יד ןגעװ 8

 םורטנוקב יתיארוע :טּפָא ץנַאג ךיז םפוורַאפ "הלבקה תלשלש, לעב רעד 4

 יד ןופ םענייא ,'די יבותכה םיסרטנוקהו הפ לעבש תולבקב ,םירפסב יתעגיוא ,"ןשי

 ןאמפיוק .ד טָאה ,טצונַאג ךיז טָאה איחי ןבא הילדנ עכלעװ טימ ,"םיסרטנוקא עקיזָאד

 ,225-2208 ןֶש ,םסטטס 0. 66 ןט/08 ןיא טכעלטנפערַאֿפ
(8) 
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 ""הלבקה תלשלש , לעּב רעד זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ .1 סרעשרָאּפ עכעל
 ףיוא ,לשמל ,טזייװַאּב רע ;ןלעװק ענייז ףיוא דנילּב טינ ךיז טזָאלרַאפ
 -ַאֹּב יד תמא עקַאט זיא וצ קּפוסמ זיא רע זַא ,שוח ןשיטירק א ליפ ױזַא
 טָאה איחי ןּבא הילדנ ,''תוכלמ יגורה הרשע , יד ןגעוו עדנעגעל עטנַאק
 טכַארּבעג לָאז ךוּבצעזעג ןשימיור ןטלַא םניא זַא ,עדנעגעל ַא ןנעוו טרעהעג
 ןיא ןירדחנס םנופ "ןיד תיּב בא, םעד ,רג ןטמירַאּב םנופ ןיד ַא ןרעוו
 -שינעג ןוא טכוזעג ''הלּבקה תלשלש ,, לעּב רעד טָאה .ןוילטבא --- םילשורי
 ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג עקַאט ןוא ןקינָארכ עשימיור עטלַא יד ןיא טרעט
 ןעמ ףרַאד ךָאד .השעמדעּבֶאּב ַא יו רעמ טינ זיא עדנעגעל עקיזָאד יד זַא
 יד טלעטשעג טינ ?לּכ ךיז טָאה איחי ןּבא הילדג זַא ,ןסענרַאפ טינ ייּברעד

 יו ,ךָאד זיא הנווּכ ןייז ,קרעוו שירָאטסיה גנערטש ַא ןּבעג וצ עּבַאנפיוא
 ונּבר השמ ןופ ''ָה 9 ב ק ח תלשלש ,, יד ןּבענ וצ ,רעטנוא טכיירטש אפוג רע

 רעד סָאװ ,ךעלפיירנַאּב ץנַאו רַאפרעד זיא סע .?"'נָאט ןקיטנייה זיּב , ןָא

 רעד ןיא ןסילשוצנייא קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טָאה ''הלּבקה תלשלש , לעּב

 םעדנעגעל עטקילייהענ חרוסמ רעד ךרוד עלַא יד ''סעיצידַארט ןופ טייק,, |
 עריא םורַא ןענופשענמורַא טָאה עיזַאטנַאפ-סקלַאפ יד עכלעוו ,תודנַא ןוא

 לָאז , רענעי ןוז ןייז רָאפ ךיוא טנייל רעסַאפרַאפ רעד ןוא .ןדלעה עטּבילענ

 יד ןופ הרוסמ רעכעלדנימ רעד וצ יורטוצ ןלופ טימ ןטלַאהרַאפ ךיז

 רַאֿפרעד עקַאט ןרעוו ''הלּבקה תלשלש ,, ןיא .* "רוד ןקיטנייה םנופ םימכח

 ףס ַא ךיוא טרטיינ ,םישרדמ עטלַא יד סיוא תודגַא רָאנ טינ טכַארּבעג

 ךָאנ ךיז טליפ סע עכלעוו ןיא ,ליומ-סקלָאפ םעד סיוא טקעריד סעדנעגעל

 הילדנ טָאה םעד קנַאדַא עקַאט ןוא ,ןפַאש-סקלָאפ ןופ םעטָא רעקידעּבעל רעד

 טָאה סָאד .,רָאלקלָאפ ןשידיי ןראפ סערעטניא ןסיורג ַא קרעוו סאיחי ןּבא

 ענייש ןופ תורצוא עצנַאנ זנוא רַאפ טיהעגפיוא ''הלּבקה תלשלש,, רעד
 ןוא ?וריבג המלש ןנעו :טסייג ןשידיי ןופ ןדלעה יד ןנעװ ןדנעגעל

 ם"'במר םעד ןנעוו ,ארזע ןבא םהרבא ןוא יולה הרוהי 'ר ןנעוו ,םרמע 'ר

 םעד ןונמַא 'ר ןועוו ,דיסח לאומש 'ר ןוא םֹּת ונֹּבִר םעד ןגעוו ,י"'שר ןוא
 | ...זירַאּפ סיוא לאיחי 'ר ןוא ''ףקוּת הנתנ,, לעּב

 טינ רע סָאװ ,טימרעד טינ רעֹּבָא ךיז טננונַאּב איחי ןּבא והילדג

 טָאג ןופ טייקסיורג יד ןענעקרעד וצ,, ידכּב .''חלּבקה תלשלש , יד רעּביא

 יתיארא :ןעגנוזײװנָא יד טּפָא ץנַאג "הלּבקה תלשלש, ןיא ןענעגענַאּב רימ 1

 ןופ רעטסקיּבױלגַאּב רעד ,"םהלש יקינָארקב יתאצמש יפכע :רעדָא ,"םהלש םימיח ירבדב

 ןוא ,ָאמַאגרעּבד ומילפ ָאמָאקַאי ַארפ ,גנוניימ סאיחי ןּבא הילדג םיױל ,זיא רעקינָארכ עלַא יד

 ,ערעדנַא עלַא םימ יװ רעטּפָא קרעװ ןײז םימ ךיז רע םצונַאּב רַאפרעד

 ,"םויה דע ה"ערממ השמ תרותמ הלבקה תלשלש עידוחל וב יתנווכוא 2

 ,"רודה ימבהמ הֹּפ לע הלבקה לא ןימאהלו ינומכ תישעהל ךל שי 8
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 -כיוו עליפ ןרירַאּב וצ קיטיינ רַאפ איחי ןּבא טלַאה ,''םישעמ ענייז ןוא

 םעד ןוא רוּביעה דוס ןגעוו ,םילנלג יד ןֹוא תוריפס יד ןנעוו ןנַארפ עקיט

 ,המשנ סנשטנעמ םעד ןוא םיכאלמ יד ןנעװ ,הלּבח יכאלמ יד ןופ תוהמ

 םעד ןיא טדערעג טרעוו ץלַא םעד ןגעוו .םיקוּביד ןוא ףושיּכ ,םידש ןגעוו

 ןגעוו תועידי טכַארּבעג ךיוא ןרעוו סע ּוװ ,''הלּבקה תלשלש ,, לייט ןטייווצ

 קילּברעּביא רעשירָאטסיה ַא ןּבענעג טרעוו סע ;ןסָאמ ןוא ןגָאװ ,תועּבטמ

 יד ןּבירשַאּב ןוא ,טּבעלעג ןּכָאה ןדיי יד עכלעוו ןשיווצ רעקלעפ יד חוּכמ

 -נטיידאב ןופ .! ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה ןדיי סָאװ ,תופידר ןוא תורצ

 ,תוריזנ יד ןנעוו םיטרּפ יד סרעדנוזַאּב ןענייז טרעוו ןשירָאטפיה ןקיד

 םעד ןענעוּברַאפ סָאד :טייצ סאיחי ןּבא ןיא ןעמוקעגרָאפ ןענייז סָאװ

 רעד סולוּפ סָאװ ,ןצעזעניץענערנַאב יד ןוא עילַאטיא ןיא דומלּת

 ןופ לייט רעטייווצ רעקיזָאד רעד .ןּבענעגנסױרַא ןדיי ןגעק טָאה רעטרעפ

 ןיא טרעוו סע סָאװ ,טימרעד טנַאסערעטניא ךיּוא זיא ''הלבקה תלשלש ,

 -רעּבָא ןוא ןעגנוּביולג עריא טימ טייצ ענעי טלגיטשעגּפָא טלוּב ץנַאג םיא

 ןפא טּביירשַאּב ,'שודקה רהוז, םנופ רערערַאפ רעקידרעייפ ַא ,ןּביולג -

 עלַא יד ןוא המשנ סנשטנעמ םנופ תוהמ םעד רהוז ןכָאנ יירט איחי

 טּבילג רע .טיוט סנשטנעמ ןכָאנ ןייטשוצסיוא טָאה יז סָאװ ,םילונלנ

 "רעד ןוא ;םיקוּביד ןוא הלּבח יכאלמ ,םידש ןיא ,ףושיּכ ןיא המלש הנומאּב
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא ןיילַא םיא ױזַא יו ,תוכיראב ייּברעד עקַאט טלייצ

 סָאד .יורפ רעננוי ַא ןיא ןיירַא זיא סָאװ ,''קוּביד , ַא טימ סעומש ַא ןריפ

 -רַאפ רעזנוא תעּב :סָאװ טָא ייּברעד רעּבָא זיא עטסשיטסירעטקַאראכ

 ןוא םילּבחמ ינימ עלַא ןוא ףֹוׁשיּכ ןנעוו ןלייצרעד וצ ןָא טּבייה רעסַאפ

 -ירָאטוא עכעלטסירק טימ סנטסײממַא ךיז רע טתודע ,עטוג-טינ

 חורה הזש ,ןגָאז םימכח עדמערפ יד ןֹוא ,םירמוא וניתלוז ימכחו,, ;ןטעט

 -- ןלייצרעד תומוא יד, ;'תרחא הירב אלו דש אוה -- אוהה ףונב סנכנ

 "עג ןפַאשַאּב ןענייז עטונ-טינ עלַא יד זַא --- ,איחי ןּבא עידומ רעטייוו זיא

 ,גָאט םעד ןיא --- םיכאלמחה וארבנש םויב יכ :ןפוא ןימ אזַא ףיוא ןרָאװ

 היהש 'ב ךאלמ םכותב ארבנ ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז םיכָאלמ יד ןעוו

 .וו"זַאא '!ןרייפיצול ארקנ

 ןייז ןיא טננערּב טרַאהקרוּב בקעי רעטנרעלעג רעטסּוװַאּב רעד

 םיטרּפ עטנַאסערעטניא עליפ ?ףןעילַאטיא ןיא סנַאסענער רעד רוטלוק,

 עטסלַאקידַאר יד וליּפַא ."ןטסינַאמוה יד ייּב ןּביױלנרעּבָא םעד,, ןגעוו

 -לדַא םעד ןפַאשּפָא רַאפ טפמעקענ ןּבָאה סָאװ, ,יד וליפַא ,ייז ןשיווצ

 סנהּלה ףסוי ןוא "הדוהי םבש, םעד םיוא איחי ןּבא ייברעד םצונ ןלעװק םלַא 1

 ,קרעוו
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 רָאנ טינ טּביױלגעג ןּבָאה ייז ךיוא ,''טייחכיילנשטנעמ רַאפ ןוא דנאטש

 טָאה רעטלַאלטימ סָאד סָאװ ,סניּפשעג-ףושיּכ ןוא הלּבה יכאלמ יד ןיא

 :טלעוו רעקיטנַא רעד ןופ רעדנּוװ ןוא םיסינ יד ןיא ךיוא רָאנ --- ןפַאשעג

 ןוא רענרעה ןוא דרעּב טימ ןענָאטירט ןיא ,ןריטַאס-'םי ינימ עֶלַא יד ןיא

 סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע .וו"זַאא שיפ א ןופ ןקע טימ

 ךיז קידנציטש ,טלייצרעד ''הלּבקה תלשלש ,, לעּב רעקיטומטונ רעזנוא

 ,ןשינעפעשַאּב עדליוו ינימה ?ּכ ןגעוו ,ןלעווק עכעלטסירק ףיוא ייברעד

 שינעפעשַאּבלּפָאט ַא ןגעוו !ירטסנָאמ םלועה תומוא יד ייּב ןסייה סָאװ,

 רעּפרעק ַא טימ רעדָא ,ּפָאק םענעּפַאצ ַא ןוא דרעפ ַא ןופ רעּפרעק ַא טימ

 .תורוש יירד םימ ןשטנעמ ןגעוו ;ןשטנעמ ַא ןופ ּפָאק ַא ןוא בייל ַא ןומ

 ןגעוװו ,סעטיּפָאק עשידרעפ טימ ןריטַאס ןנעוו ,סופ ןייא טימ ןוא ןייצ

 ףלָאװ ַא ןופ טלַאטשצנ ןיא םורַא ייז ןפיופ רעמוז ץנאנ א סָאװ ,םילונליג

 .ןשטנעמ א ןופ טלַאטשעג יד ןָא רעדיוו ייז ןעמענ רעטניוו טמוק'ס זַא ןוא

 ,עכעלטסירק יד ןופ טשַאנעג ,ןעעז רימ יו ,איחי ןּבא טָאה תועידי עֶלַא יד

 ,ןשודיח טינ ךיוא רַאפרעד ףרַאד .ןלעווק '!עשיטסינַאמוה,, ןופ וליפַא

 -עג ןעמ טָאה ,עטעדליּבעג יד ןיא וליּפַא ,ןזיירק עשידיי ןיא ךיוא סָאװ

 .סנטייווצ םעד ןַאמיילוס ןַאטלוס םעד .עטוג-טינ ןוא ףושיּכ ןיא טביולג

 טנַאסערעטניא ןַא ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,שונימ ןּבא םהרבַא ,טצרא-בייל

 קסע , טעּברַא עלעיצעּפס ַא ןּבירשעגנָא טָאה ,םיהלא רובּכ,, קרעוו

 תונהנתה ץנַאג רעייז טימ םידש יד טרעדלישעג ןרעוו סע ּוװ ,''םידשה

 עטונ-טינ ןוא תוחור ןגעוו טעּברַא עלעיצעּפס ַא .1 רעגייטש-סנּבעל ןוא

 ןיא ןעו ןוא .* וטרוּפ ןהֹּכ םחנמ רעטנַאקַאּב רעד ןּבירשעג ךיוא טָאה

 בר ַא ןענופעג עילַאטיא ןיא ךיז טָאה (1608 ןיא) ה"י ןט17 םנופ ּבייהנָא

 םידש ןיא טינ טּביולג רע זַא ,טרעלקרעד ןפָא טָאה סָאװ ,רעקנעדיירפ ַא

 המצעּבו הדובכּב עיציזיווקניא יד טשימעגנירַא ךיילנ ךיז טָאה ,תוחור ןוא

 טעו רע ּביוא ,ףָארטש רעטסרעווש רעד טימ בר םעד טעשַארטסעג ןוא

 .5 "תוסרוקיּפא , ַאזַא ןופ ןנָאזּפָא טינ ךיז

 רעד .''הלּבקה תֿכשלש; םניא ןקרעמוצנָא יאדּכ זיא טרּפ ןייא ךָאנ

 תלשלש , ןרַאפ זיולּב טינ שיטסירעטקַארַאכ רעֹּבָא זיא טרּפ רעקיזָאד

 עכלעוו טימ ,סעקינָארב עשירָאטסיה עלַא יד רַאפ רָאנ ,ןיילַא ''הלּבקה

 קרַאטש יוװ .לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןיא רענעייל םעד טנַאקַאּב ןּבָאה רימ

 טיול ןרעדנַא ןופ סנייא ןדיישרעטנוא טינ ךיז ןלָאז קרעוו עקיזָאד יד

 ,א 'םע ,67 ףר ,"םיהלא רובּכ, 1

 ,א 'מע 201 ףד ,הלולב החנמ 9

 ,50 ,'תואנק תחנמע ,ןַאמפױק ,ד 8



 117 ןדיי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעּבלעז רעד ןוא ןייא טקינײארַאפ עלַא ייז ,רעטקַארַאכ ןוא ?יטס רעייז

 יד ןגעוו תונורכז יד סנטָאש עצרַאװש יו ייז רעּביא ןּבעוװש סע :ךירטש

 סיוא ענעבירטרַאפ יד טּבעלענרעביא ןּבָאה סָאװ ,ןשינעעשעג-קערש

 תונורכז עקיזָאד יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןוא ,לַאנוטרָאּפ ןוא עינַאּפש

 רעד סָאװ ,חלואג רעקידלַאּב ףיוא גנונעפָאה יד רעקרַאטש ץלַא טרעוו

 סעטַא?ל יד טענָאּב טצרַא רעטעדליּבעג רעד .ןעגנערּב טעװ חישמ רעקיטכיל

 לעֹּב רעד .11808 ראי ןיא ןעמוק טעוװ לאוג רעד זַא ,הרוׁשּב יד ןָא טנָאז

 ןופ םענייא ןיא ךיז טסיילפ ,רעקיטַאמעטַאמ רעקיצנוק רעד ,"ןיסחויח,,

 טעװ חישמ ןעוו ,רָאי סָאד ןענעכערוצסיוא קרעוו עשימָאנַָארטסַא ענייז

 ראי ןיא ןעשעג טעװ סָאד זַא ,טנכערעגסיוא טָאה רע ,ןעמוק קפסיילב

 ,אתֹוּכז םחרבַא רעטנרעלעג רעד ,טַאהעג תועט ַא רעּבָא טָאה רע .0

 סיורג טימ ''הלּבקה תלשלש ,, ןייז ןיא טזייוורעד איחי ןּבא הילדנ ןוא

 ןיא טציא ןוא ,ןענַאטשַאב זיא תועט סאתוּכז ךעלמענ סָאװ ןיא תופירח

 ...1998 ראי ןיא ןעמוק טעװ ''ץק , רעד :ךעלטייד ןוא רָאלק ץלַא ןיוש

 -ינָארכ עשירָאטסיה עלַא יד ןיא ןקרעמַאּב וצ זיא ךירטש ןייא ךָאנ

 ןיא טפַאשּכיל סיורג טימ ךיז ןעלּבירג רעסַאפרַאפ ערעייז ;סעק

 ןּבירשַאּב וצ ךימ טינ ןרעו ,עינַאלָאעכרא רעשילּביּב רעד

 "קילווה ןלַאנָאיצַאנ םעד ןופ טייקניש יד ןוא טכַארּפ יד

 "הלּבקה תלשלש,, םניא .םילשורי ןיא שדקמח'תיּב םעד -- םוט

 המלש ,ןטייז עכעלטע שדקמה-תיּב ןינּב םנופ גנוּבײרשַאּב יד טמענרַאפ

 דַאל ַא םיוא גנוצעזרעּביא ןַא ''חדוהי טבש , ןייז ןיא טגנערּב אנרעוו ןבא

 ןוא ,* שדקמה'תיּב םנופ טכַארּפ-רעדנּוװ יד גנוּביירשַאּב רעשינייט

 ןטשריפ רעגַאוטנַאמ יד ןופ טצרַא-ףיוה רעד ,רודדזּב ַא סאיחי ןּבא הילדנ

 , קרעוו עשיניצידעמ עשיניײטַאל עליפ ןופ רעסַאפרַאפ ןוא ַאנַאזנַאנ

 לעיצעּפס ַא ןבירשעג טָאה -- (ענָאטלטרָאּפ) הירא-רעש דוד ןּב םהרבַא

 ןּבירשַאּב םיטהרּפ עלַא טימ טרעוו סע ּוװ ,''םירוּבנה יטלש,, סרעוו סיורג

 יד ןופ רדס רעד ןוא םילּכ עלַא ענייז ,שדקמח-תיּב םעד ןופ יוּבעג סָאד

 .ןעמוקרָאפ טרָאד ןגעלפ סָאװ ,סעינָאמערעצ עזעינילער

 ,415 ,} ,קרעװ .םיצ ,רעניר ןוא ןיימשלענָאפ עז 1

 643 "ַּפַאק ,"הניּב ירמאנ ,םימודאה ןמ הירזע 2

 שדקמה תראפת אוהו חמשמ רנד הנה איבהל יתיארק :108-95 ,"הדוהי טבש, 8

 ,דיסחה וצנופלא ךלמה ונממ לאש רשאכ לודגה שירושריול בותכ ויתאצמש ומכ ונינבו

 ,"שרוקה וננושל לא ןיטאל ןושלמ ותוא יתקתועהו

 םזייוו ,י'1גוסע1 1ז08 665 4זג, ןיא ,קרעװ עשיניצידעמ ענייז ןופ םענייא ןיא 4

 ,לייה ַא םלַא דלָאנ ןצונָאּב ןּביױהעגנָא עטשרע יד ןּבָאה ןדי יד זַא ,ןָא דוד ןּב םהרבַא

 ,לטימ
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 .עֶליפ רעּביא טיג רעסַאפרַאפ רעד ּוװ ,1 'רפסה תמיתח,, םניא
 -מוא ערעסָאװ ייּב טלייצרעד ךיוא טרעוו ,םיטרּפ עשיפַארגָאיּבָאטױא

 קרַאטש .קרעוו שיערּבעה ןייז וצ ןטערטוצ ןסָאלשַאּב טָאה רע ןדנעטש

 ןוא ןטעּברַא עשיניצידעמ ןוא קיטקַארּפ רעשיניצידעמ טימ ןעמונרַאפ/
 -ענקעװא ןצנַאגניא ,'הרוּת לוטיּב, וצ ןעמוקעג רע זיא ,ןעננושרָאפ

 רע זיא ,1008 רָאי ןיא ,?רעטלע ןעד ףיוא .םידומיל עשידיי יד ןפרָאװ

 םיא ייַּב ןיא רעּפרעק טפלעה עקניל יד :;ןרָאװעג טפַאלשרַאפ קרַאטש

 יש ןוּבלע, ןרַאפ שנוע ןַא ןעזעג םעד ןיא רע טָאה .ןרָאװעג טמיילעג

 הבושּת-לעּב ַא רע זיא ;טמעשרַאפ הרות יד טָאה רע סָאװ --- ,''הרוּת

 ךומיל ֹוצ ןעמונעג הדמתה סיורג טימ ךיז טייהרעקנַארק ןוא ןרָאװעג

 ןיא רע טָאה ,'דניז, ןייז רַאפ ןייז רּפכמ ידכּב ןּברק סלַא ןוא הרוּתה

 יד ןופ סנייא --- ''םירוּבגה יטלש , ןייז טקידנערַאפ רָאי ייווצ ןופ ךשמ

 .3 עינַאלָאעכרַא רעשידיי ןופ טיּבעג ןפיוא קרעוו עטסלופטרעוו

 טָאה קרעוו ןייז ןּביירש םייּב זַא ,ןָא םזייוו ָאנָאעלעטרַאּפ םחרבַא

 ,שיבירג ןוא ןײטַאל ,עטלַא יד טימ ןה ,ןכַארּפש ןעצ טימ טצונַאּב ךיז רע

 רעד ןיא יקֹּב א .ַא א שינעילַאטיא ,שיזיוצנַארפ --- עיינ יד טימ ןה

 ימכח יד זַא ,רעטנוא רעסַאפרַאפ רעד טכיירטש ,רוטַארעטיל רעקיטנַא

 ,ןקורדסיוא ןוא רעטרעוו עשיכירג טימ טצונַאּב ליפ ךיז ןּבָאה דומלּתה

 עקינייא רפס םנופ ּבייהנָא ןיא ןּבענ וצ קיטיינ רַאֿפ רַאפרעד טלַאה רע

 קרעוו סענָאעלעטרַאּפ ןיא .ליטס ןֹוא ךַאוּפש רעשיכירג רעד ןגעוו םיללּכ

 ,רענַאוטנַאמ רעתמא סלַא .טרַּפ רעקידנגלַאפ ךָאנ ןניוא יד ןיא ךיז טפרַאװ

 רעטייוו ןלעוו רימ יוװ ,ןיהּוװ ,ףיוה סָאנַאזנָאג טשריפ םייּב בדוקמ סלַא

 ןוא ןטסיטרא עשידיי עילַאטיא ןקע עלַא ןופ ןניוצעג ךיז ןּבָאה סע ,ןעז

 .ןוא רעּבָאהּביל רעסייה ַא ןעועג ענָאעלעטרַאּפ ךיוא זיא --- רעקיזומ

 יו ,ןּבײרשַאּב קרעוו ןייז ןיא ףרַאד רע תעּב .קיזומ ןופ רענעק רעטונג

 ןיא ?ּכםדוק רע טנעקַאּב ,שדקמה-תיּב ןיא טנידעג ןּבָאה םייול' יד ױזַא

 ךָאנרעד .קיזומה תמכח ןופ עירָאעט רעד טימ לקיטרַא ןלעיצעּפס ַא

 טסנוק יד זיא הפוקת רעשילּביּב רעד ןיא זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז רע טסיילפ

 יו הנרדמ רערעכעה דנטיידַאּב ַא ףיוא ןענַאטשעג ןדיי ייּב קיזומ ןופ

 עגַאלייּב סלַא ןעמוק ייז ךָאנ ןוא ,ןעלטיּפַאק 90 םיױא טײטשַאּב קרעװ סָאד 1

 ,םלוק ןועיגילער ןשידיי ןגעװ "םינינמ, יירד

 ,1542 רָאי ןיא ןרָאבעג זיא ענָאעלעטרָאּפ םהרבַא

 ,1612 רָאי ןיא ַאוטנַאמ ןיא םקורדעג 8

 יירג עטלַא עליפ טימ ייּברעד ךיז טצונַאּב רעסַאּפרַאֿפ רעד ,4 יּפַאק ,ןטרָאד 4
 ןיא ןעמ טָאה קרעװ סענָאעלעטרָאּפ ,ערעײנ טימ ךיוא ןוא ןלעװק עשינײטַאל ןוא עשיכ
 ,ןײטַאל ףיוא םצעזענרעּביא םורַא םייצ ַא



 10 ןדיי ייב רוטַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 טימ ןטנעמורטסניא עשילאקיזומ 84 םיוא טנכער רע .,ןכירג יד ייּב ןליפַא

 טפור רע תעּב .רעטסעקרָא רעייז ןיא ןצונַאּב ךיז ןנעלפ םייול יד עכלעוו

 ךיילג רע טרעלקרע ,ןעמָאנ ןשִיערּבעה ןייז ייּב טנעמורטסניא ןדעי ןָא

 1שינעילַאטיא רעדָא ןײטַאל ,שיכירג ףיוא טײטַאּב ןייז

 יװ ,טָאה גנודליב רעקיטייזליפ טימ ןאמ ןסיזָאד םעד ךיוא רעבָא

 ןוא שוח רעשיטירק-שירָאטסיח רעד טלעפענ ,טייצ רענעי ןיא ערעדנַא עליפ

 ןקעמש סָאװ ,תורעשה ענױזַא וצ זייוונטייצ ןעמוקעג רע זיא םעד ךרוד

 טרעוו סע ּוװ ,בויא רפס ןיא קוסּפ ַא ןופ דוסי ןפיוא ,לשמל .תונלטּב טימ

 טמוק "'ןרעוו טצידקעגנייַא רּפס ןייז טעוו סע ןוא,, קורדסיוא רעד טצונַאּב

 ןדיי ייּב זיא טַאטשרַאוװ-קורד רעד זַא ,סולשַאּב ןטסעפ םוצ ענַאעלעטרַאּפ

 .? ןטייצ סבויא ןיא ךָאנ טנַאקַאּב ןעוועג ןיוש

 ,109--108 ,| ,11--5 'ּפַאק ,| ,ןטרָאד

 ונרודנש םימכחה לכ לע העות רבדלמ קפאתהל לכוא אל ינאומ :4--183 ,ןטרָאד 2

 ֿבורק אלא םימלועל היה אֹל רבד ,שדח רבד סופדה תכאלמ תויה ונימאהש יקנ ןיא

 היולג התיח סופדה תכאלמש 'וניבה אלו ועדי אל םהו ,ורבד רשאכ ורבעש הנש קל -

 ,"וקחיו רפסב ןּתי ימ :שוריפב רמא ,,בויא הנה יכ ,,םינש לש םיפלאלו תואמל ונל

 ןעמ סָאװ ןופ לַאירעטַאמ םעד ןגעװ תועידי עטנַאסערעטנוא רעסַאּפרַאּפ רעד םיג בֵנא

 ער םױוא םּבײרש ןוא (183/ } ,ןטרָאד) תויתוא:טפירש יד ןסיג םייצ ןייז ןיא םגעלפ

 ,(181,} ,ןטרָאד) םניש עטונ ןכַאמ וצ יװַא יװ ,ןסּפעַצ



 לטיּפַאק רעַטרעַפ

 סױא לאיחי -- ,עיפָאזָאליפ םוטסירַא ןגעק ףמַאק רעטקיטעּפשרַאֿפ רעד
 -- ,"ךורל הלהּתג סנָאעל רסימ דוד -- ."תואנק תֹוחנמַע ןייז ןוא ַאזיּפ

 לַאװק רעטסרעכיז םלַא לֹּביִּב יד ;{ םימע ראק ןײז ןוא ונרופס הידבוע
 םָאמש יד -- .קנַאדעג ןשיפָאזָאליפ םנופ הדירי יד -- ,ןטפַאשנסיװ רַאפ
 -- .ָאגַאזנָאג ףיוה םייּב רעלטסניק עשידיי -- ,רעטנעצ:רוטלוק סלַא ַאוטנַאמ

 --,ןָאעל רטימ דוד ןוא ומוס הדוהי -- ,"רענגעק:ןעיורפ, ןוא "דניירפ-ןעיורפ,
 ןשידיי ַא ןגעװ גָאלשרָאּפ רעד ןוא (ילַאיצניװָארּפ) לַאסנַאװָארּפ החּפשמ יד
 ןַײז ןרענדער ןוא סינַאמוה םלַא וטַאקסוט הדוהי -- ,םעטיסרעווינוא
 ןופ רעדנירג סלַא םימודאה ןמ הירזע -- ,"הדוהי לוקפ ןוא "הדוהי תוצופנ,
 ,"םיניע רואמ, ןייז ןגעק ףמַאק רעד -- .טּפַאשנסיװ רעשירָאטסיה-:שיטירק

 -רָאּפ םהרבַא טלייצרעד --- איװַאּפ ןייק טזָאלעג ךימ .ּבָאה ךיא,

 טרָאד ןוא --- /'םירוּבגה יטלש , ןייז וצ ''רפסה תמיתח ,, ןיא ענָאעלעט

 סוטסירַא טרידוטש (םיאפורה תיסנכּב) טעטלוקַאפ ןשיניצידעמ ןפיוא
 יד ןוא ןונעלַאנ ,ןטַארקָאּפיא ןכירג יד ןופ ןיצידעמ יד ןוא עיפָאזָאליפ

 ןיוש טָאה עיפָאזָאליפ סוטסירַא .''רעניצידעמ עשיּבַארַא עקידרעטעּפש

 ןשיווצ ץַאלּפ ןטסקידובּכּב םעד רעמ ןעמונרַאפ טינ טייצ רענעי ןיא רעּבָא

 רעד ןיא ,רעירפ ןעוועג זיא סָאד יו ,ןענילּפיצסיד עכעלטפַאשנסיװ עלַא

 ןיא ךיוא ,תמא .קיטסַאלָאכס רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ הפוקתדץנַאלג
 ,קינָאל סוטסירַא טרידוטש קיסיילפ ךָאנ ןעמ טָאה הפוקּת-סנַאסענער רעד
 יד ןֹופ רענייא סלַא ןטלָאגעג ץלַא ךָאנ טָאה רעקנעד רעשיכירג רעד ןוא

 ןיוש זיא רע ;ןטפַאשנסיװרוטַאנ ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעטירָאטױא עטסערג
 ןוא רעזייוונעוו רעד ,ךרד-חרומ רעטנעקרענָא רעד ןעוועג טינ רעמ רעּבָא
 ךיוא ןּבָאה רַאפרעד .ןדיי ייּב טינ ןטסירק ייּב טינ -- ןּבעל םנופ רערעל

 טינ רעמ ,םימש-תַארי ןוא הרוסמ רעד ןופ רעטיה יד ,ןסקָאדָאטרָא יד
 ןשיכירג םעד ,''ןווי, םעד ןגעק ןריפ וצ חמחלמ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג
 ןיא רעמ ןיוש טָאה ןעמ .הרוּת רעשיסרוקיּפַא ןייז ןוא ,רעקיטעטַאּפירעּפ
 רעטכַאװשענּפָא ריא ייּב ןיוש טָאה הטיש ןייז ,ןעזעג טינ רַאפעג ןייק םיא
 ."םיברה תא איטחמו אטוח,, ןופ ארומ יד ןקעוורעד טנַאקעג טינ העּפשה
 ןוא ןעעדיא ערעדנַא ןעמונרַאפ ןיוש ןּבָאה '!ץַאלּפ-חרזמ , ןקידובּכּב ריא
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 םנופ ךשמ ןיא סָאװ ,טינ שודיח ןייס ראפרעד זיא סע ,ןעננומערטש

 טריפ סָאװ ,ךוב קיצנייא ןייא זיולּב ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא ה"י ןט0

 -שירעגירק ןבקעז םעד ןיא רעקילעטַאטסירַא עשידיי יד ןנעק המחלמ ךָאנ

 ןוא סא"בשר םנופ םיחוּכיו יד ןיא טנַאמרעד סָאװ ,ןָאט ןטגערענפיוא

 ןבירשעג ,ךוּב עקיזָאד סָאד טסייה ''תואנק תחנמ , ,ןטייצ סינינּפ היעדי

 סיוא ל?איחי ןטנַאקַאּב םנופ לקינייא ןַא ,אזיּפ סיוא לאומש ןּב לאיחי ןופ

 קחצי טימ ץנעדנָאּפסערָאק עטנַאסעדעטניא ןַא טריפעג טָאה סָאװ ,אזיפ

 עסיורג ןיא טנָאלקַאּב ןבַאה'ס (1400 ןיא) טיוט סעמעוו ןוא ,!פאנּברּבַא
 -ָארטסא רעד (רעדנוזַאּב עדעי ןפָארטס-ןעניצרעט טרעדנוה וצ) טעמעָאּפ

 .ל ארעטלאוװ-יד ארזע-רזעילא ןוא ןופלח יראמדאבא םָאנ
 עטעדליּבענ ןייז רָאנ ,ןבילּבעג םותי ַא ירפ זיא * ?אומש ןּב לאיחי

 -יוא רעטנעקרענָא ןט .גנויצרעד עטוג רעייז ַא ןבעגעג םיא טָאה + רעטומ

 ךעלטנירג ?אומש ןּב לאיחי טָאה ,דומלת ןופ טיבעג ןפיוא טעטירָאט

 רעד ןיא יקּב ךיוא ןעוועג ןוא ,עיפָאזָאליפ עכעלרעטלַאלטימ יד טרידוטש

 ןטסטנעַָאנמַא . הפוקת-סנאסענער רעד ןופ רדוטַארעטיל רעשיפָאזָאליפ

 יו ,םילּבוקמ ןוא רעקיטסימ יד ןעווענ רעּבָא םיא ןענייז ןטסביל ןוא

 -עג םיא ייַּב טָאה טעטירָאטיױא רעטסערג סלַא ,לנ''דא יטַאנַאקיר םחנמ

 טדרעלקרעד -- ןכירנ יד ןיא טינ ךיז ןקיטיינ רימ,, ,ן'במר רעד ןטלָאג

 ןומ טכיל ןכָאנ טסולג סע ץרַאה סעמעוו -- ,'תואנק תחנמ, לעב רעד

 שּוריפ ןייז וצ חמדקה סנ"ּבמר ןסיורו םעד ןענעייל רע לָאז -- תמא

 טננַאלרַאפ ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןּפַאט טינ רעמ לי סע רעוו ,הרוּתה
 םוצ ןרעהוצ ךיז רע לָאז -- ןניוא ענייז ןרעוו ןטכיולרעד ןלָאז סע

 .* "ןַּבעל םנופ לַאװק םעד זנוא רַאפ ןענעפע סָאװ ,רעטרעוו עפיט סנ'"פמר

 םיא לאיחי וצ וירּב םלאנּברּבַא טקורדעג זיא'ס ּוװ ,| ,"דמחנ רצוא, עז 1

 ,106-100 ,אשו ,םסטטס 6. 64 ן0068 ןיא ןַאמּפױק ,ד ןוא ,ַאזיּפ
 ,231--221 ,110-2106 ,אשו ,תסטטס 4. 64 }0068 ןיא טכעלטגפערַאּפ ?

 טייצ עטצעל יד טשרע ןיא םיױט ןייז ןופ רָאי סָאד ,1492 ןיא ךרעּב ןרָאּבעג 8

 ,ףיװשז .םע ,ד .װער ןיא) םכעלטנפערַאפ טָאה ןַאמפיוק דוד ,ןרָאװעג טלעמשעגטסעפ
 ןיא .,המיתה סלאומש ןב לאיהי טימ ,1574 עטַאד רעד טימ טנעמוקָאד ַא (84 ,אאצווו

 םיא ןגעװ םדער ?םיניע רואמ, לעּב רעד לייװ ,ןצרָאמשענ עקַאמ רע ןיא רָאי םעד

 ,(3 יּפַאק ,"הניב ירמא,;) םענעּברָאטשעג ַא ןנעװ יװ 1575 רָאי םניא

 םינבואר דוד ןיא ןּבעגעג ןרעװ עילימַאּפ סלאיחי ןנעװ םיטרּפ עטנַאסערעטניא 4

 ,(ו"א 166 ,| ,םימיה תורוקו םימכחה רדס}, סרעיוּביײנ עז) ןרַאומעמ

 ָאנימםוגַא רוד=ֹּב ןייז ןופ קרעװ יד ףיוא ךיז רע םפוררַאפ טּפָא םרעדנוזַאּב 5

 : *(46 56958) ַאסעס סיוא

 תמאה רואב תוארל ואשנ ובלש ימ, :106 13 ,26 ,16 3 ,"תואנק תחנמא 6

 ןורעה תוסמ ריסהל הצריש ימו ,,ן"במרה לודנה ברל הרותה רואיב תמדקהב ןייעי

 ,"םייח ונא ויַפִמ רֶשֹא ,,ינמחנה ברה ירבדב חינשי וינפ לעמ
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 שודיח ןייק זיא ,הלּבק ןופ רעגנעהנָא רעסייה ַא ,רוטַאנ עקיּביולג היט ַא
 -ָאיצַאר רעד ןרָאצ סיורג ןיא טכַארּבעג טָאה ַאזיּפ סיוא לאיחי סָאװ ,טינ
 רעד ןיא ןרעו טגָאזעגסױרַא טפָא טגעלפ סָאװ ,קנַאדעג רעשיטסילַאנ
 ןופ עציטש רעד ןיא דיז טקיטיינ חרוּת יד זַא ,רוטַארעטיל רעשיטסינומיימ
 טשינַאל יד ךרוד ןרעוֶו טקיטעטשַאּב טשרע זומ יז זַא ,עיפָאזָאליפ רעד
 עינגילער זַא ,טנייצרעביא טסעפ זיא רע .קנַאדעג-רעשרָאפ םנופ תויַאר
 ענייא ןרירוקנָאק סָאװ ,תוכולמ ערעדנוזַאּב ייווצ ןענייז עיפָאזָאליפ ןוא
 ןענייז רעטסעווש ייווצ ןייק טינ .(וזל וז תורצ םה יכ) רערעדנַא רעד טימ
 ,עטקעלּפטנַא טָאג ןופ ַא ,םימשח ןמ -- ןיא ענייא :סוחי ןכיילג ןופ יז
 טָאה .לכש ןטצענערנַאּב סנשטנעמ םנופ אצוידלעוּפ ַא -- עטייווצ יד ןוא
 עשידיי יד ףמַאק א ןרעלקרע קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג אזיּפ סיֹוא לאיהי
 -םיוא רע טָאה ןלַאפנָא ענייז רַאפ טקנוּפ-ליצ סלַא ןוא ,רעקילעטָאטסירא
 ןכלעוו ןגעו ,'תולצנתהה בתּכ , סינינּפ היעדי ןטנַאקַאּב םעד טלייוועג
 ,1דנַאּב ןטירד ןיא תוכירַאּב טדערעג ןּבָאה רימ

 טינ 5 זיא רע זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ קיטיינ רַאפ רע טלַאה לּכ"םדוק
 ןוא ךעלצונ רַאפ ייז טלַאה רע ,הּברדַא .ןטפַאשנסיװ ןופ רענגעק ןייק
 יד ךיז וצ ןעמענרעּביא עיזנעטערּפ רעייז ןגעק ןיולּב טפמעק רע .קיטכיוו
 ,חמּכסה רעייז ןיא ךיז טקיטיינ םימשה ןמ הרוּת יד זַא ןוא הלשממ עצנַאג
 ןעמיטשַאּב טווּורּפ ''תואנק תחנמ , לעּב רעד תעּב ,רעּבָא ןתמא רעד ןיא
 סָאד ןּבָאה ןטפאשנסיוו יד ,ךָאנ גנוניימ ןייז טיול ,ןענַאװ זיּב ןצענערג יד
 ןוא םצמוצמ יו ךיילנ ןעמ טעז ,הלשממ רעייז ןטײרּפשרַאפ וצ טכער
 יד ןיא ףירנַאַּב סלאומש ןֹּב לאיחי טיול .זיא חטש רעקיזָאד רעד קיטשינ
 סָאװ ,רעזייווגעוו רעכעלטעג רעד ,ךרר-הרומ רעד רָאנ טינ םימשה ןמ הרוּת
 ךיוא טרעיינ ,טײקכעלּברַאטשמוא ןוא טייקילעזקילג ןופ לַאװק םוצ טריפ
 רע .?(תומכחה לכל שרושו רקיע) תומכח עלַא ןופ דוסי ןוא רוקמ רעד
 ,גנופַאשַאּב-טלעװ רעד ןגעװ תועידי עטסרעכיז יד זַא ,טגייצרעּביא זיא
 ןניג --- סָאמסָאק םנופ גנּוייטשטנַא ןוא לַאטלעװ םנופ תוהמ םעד ןגעוו
 .השמ תרות זיולּב רָאנ --- עיפָאזָאליפ יד טינ ,ןטפַאשנסיװרוטַאנ יד םינ
 "'ןרואנק תחנמ , לעּב רעד טכיירטש--- תויַאר עשיפָאזָאליפ םוש ןייק טימ
 ,ןזייוואּב וצ קיטלינדנע ןוא רָאלק דנַאטשמיא טינ ןעמ זיא --- ,רעטנוא
 רעד ךָאד זיא סָאד ןוא --- '!ןיאמ שי , סלַא ןפַאשַאּב זיא טלעוו יד זא
 -- הריקח רעשיפָאזַאליפ ןייר טימ, 5 הנומא רעשידיי רעד ןופ דוסי
 = 1 יי ירד יהי:

 ,122-:121 'ז ,ןטרָאד !

 ,10 ,"תואנק תחנמא ?
 רעד טרעלקרע -- ןיאמ שי םלַא םלועה שודיח ןיא םינ םּבױלְג סע רעװ; 8

 ,"רקיעּב רֵפֹוּו השמ תרוּתּב ללּכ קלח ול ןיא -- "תואנק תהנמ; לעּב
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 טינ ןזייוורעד וצ תלוכיּב טינ ןעמ זיא --- ַאזיּפ סיוא לאיחי טרעכיזרַאפ

 ןייז טינ ךיוא ןוא ,תוינחור עקידנעטשלופ ןייז ןוא טייקיצנייא סטָאג

 ןיא ןפיירנַאּב ץלַא סָאד .1 ' םיכאלמ יד ןֹופ תוהמ םעד ןוא תוהמ

 ,השודקה הרוּתה רוא ןופ ףליה רעד טימ זיולּב דנַאטשמיא שטנעמ רעד
 עטספיט יד ןטלַאהַאּב ןעניז סע ּוװ ,הרוּת רעקילייה רעזנוא ןופ טכיל םייּב

 טקעלּפטנַא ןוא .2 נּת ןוא הדוקנ רעדעי ןיא ,תוא ןדעי ריא ןיא תודוס

 ,תוריקח עשיפַאזָאליפ ןופ ףליה רעד טימ זיולּב דנַאטשמיא שטנעמ רעד

 "רעּביא טרעוו סָאװ ,תמאה תמכח ןופ ןגעו 82 עכעלטענ יד ךרוד רָאנ

 5 ןטייצ ערעזנוא זיּב ֹוניבֶא םחרבַא טניז רוד וצ רוד ןופ הלּבקּב ןּבעגעג

 לאיחי ךיז טזָאל ,לּבוקמ רעתמא ןַא יו עקַאט ,ייּברעד ךיילנ ןוא

 עכעלטעג יד ױזַא יװ ,'תוליצא, ןופ תודוס יד ןיא ןיירַא לאומש ןֹּב

 --טפַארק רעטשרע רעד סיוא (סיוא ןלַארטש) ןרינַאמע (תוריפס) ''תודימ ,,

 .ןייז ןדעי ןופ רוקמ םעד

 אזיּפ סיוא לאיחי ייּב טמענרַאפ קרעוו ןצנַאנ םנופ ?טירד ַא טעמּכ

 םעלּבָארּפ רעד ןגעוו ןוא המשנ סנשטנעמ םנופ תוהמ םעד ןגעוו עגַארפ יד

 ךיז טסיילפ ָאד ךיוא ןוא . חחנשה רעכעלטעג ןוא שפנה תראשה ןופ

 ,םישרפמ ענייז ןוא וטסירַא טינ זַא ,ןזייוורעד וצ ''תואנק תחנמ ,, לעּב רעד

 עקיזָאד יד ףיוא רעפטנע ןקיטלינדנע ןַא טיג הרוּת יד זיולב עקַאט רָאנ

 אזיּפ סיוא לאיחי טכיירטש ,זנוא טנרעל הרות יד, .תולאש עּברַאה

 ןפירנַאּב עטקַארטסּבַא ןוא תוריקח עשיפָאזָאליפ טימ טינ זַא --- ,רעטנוא

 ןוא ;ןּבעל ןקיּבייא ןופ םעלּבָארּפ סָאד ןדנוּברַאפ זיא (תולכשומה ןויע)

 ןיא ױזַא ,שינרעטסניפ רעד טימ טכיל סאד ןכיילנראפ וצ טינ זיא'ס יו

 תראשה ןנעװו ערעל ריא טימ עיגילער יד עיפָאזָאליפ רעד ןופ טייוו

 ,36 ,ןטרָאד 1

 ,װ"זַאא 108 ,12--11 ,ןטרָאד 2

 םהש תודמִה) םילּכ עכעלטעג םלַא ןיולּב "תודימ יד ,בנַא ,טכַארטַאב לאיזי 9

 ,טנַאסערעטניא זיא'ס ,(25--23 'ו ,ןטרָאד) תויוח עקידנעטשּבלעז סלַא םינ (םילכח ומּכ

 םיוא לאיחי עקַאט ,רענעילַאטיא רעטײװצ ַא םיױרַא ךיוא םגָאז ןעעריא עּבלעז יד סָאװ

 ןייז ןיא ,"םיפוצ תפונע לעּב ןטנַאקַאּב םנופ ןוז רעד ,ןואיל רסימ דוד ,רוד.ןּב ַא סַאזיּפ

 רעפיט רעד ןיא; זַא ,ןוייװרעד וצ ןָאעל רסימ דוד ךיוא ךיז םסיילפ "דודל הלהּתפ

 רקחמה ילעּב יד ןכײלגרַאפ טינרָאג ןעמ ןָאק טײהטָאג רעד ןופ תוהט םעד ןגעװ ענַארּפ

 יָאד יד ןיא ,ןואיל רסימ םרעלקרע ,םערָאװ ןחלבקה ילעּב יד םימ (ןּפָאזָאליפ יד ה"ד)

 ,ײז .ןֿפָאזָאליּפ יד יװ (תראובמ רתוי) ןפירגַאּב ערערָאלק ליפ הלּבקה ילעּב יד ןּבָאה ןגַארפ עקיז

 ןכעלטעג םעד ןופ ןשינעפיט עטסננרָאּברַאּפ יד ןיא ןײרַא ןעגנירד ,הלּבקה ילעּב יד

 "םינ ןעעז רעּבָא ,זילּב ןרעה סָאװ ,עדנילּב יװ ןענייז ןפָאזָאליפ יד תעּב ,םעלּבָארּפ

 ,(לטיּפַאק רעטשרע ,לייש רעשירד ,"דודל הלהת;)

 ,90--52 ,,ןטרָאד 4 |
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 ילעֹּב יד ייּב ןוא ענָארעװ סיוא ללח ייַּב יװ .ז "שנועו רכש ןוא שפנה

  םעד םענַאּבטלעװ סלאומש ןּב לאיחי ןיא ךיוא טמענרַאפ ױזַא ,הלּבק
 טכיירטש רע ךיוא .טיײקכע?נעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ץַאלּפ ןטסקירובּכּב
 -ערטרַאפ ןטסנעש ןייז ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ,שטנעמ רעד זַא ,רעטנוא

 ,םילנלנ יד ןֹוא תרשה יכאלמ יד ןופ רעכעה זיא ,קידצ םעד -- רעט

 עשידרע סָאד טדניּברַאפ סָאװ ,נניר רעטסקיטכיו רעד ןיא רע םערָאװ

 ריא טליפרעד טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד ןוא ,? ןשלמיה ןטימ

 רעשיפָאזָאליפ ,עבטה תומכח ןופ ףליה רעד טימ טינ עּבַאנפיױא עסיורג

 ךרוד רָאנ ,קנַאדעג םעד ךרוד טינ ,תופירח עקידלכש ןוא הריקח

 סָאװ ,תווצמ ןוא ןטָאּבעג יד ןליפרעד ןוא ןָאט ןויטקַא ךרוד ,םי ׂש עמ

 -טנורג ַא ,לָאּבמיס רעכעלטענ רעטרעּפרעקרַאפ ַא ךָאד זיא ייז ןופ עדעי

 ןפיוא טינ ןוא 5 ןעננוקעלּפטנַא עקיטסייג ענעּביוהרעד רַאפ ןייטש

 ןמָאּבעג עכעלטעג יד ןופ דוס םעד ןעמ ןָאק רעגייטש ןשיטסילַאנָאיצַאר

 -יטלַאװג ןוא ןואנ ַאזַא ןעוועג דנַאטשמיא טינ וליּפַא זיא סָאד .ןייז גישמ

 ןשטייטסיוא ןווּורּפ ענייז עֶלַא ןוא ;ןומיימ ןּב השמ ונּבר יו רעקנעד רעק

 סלאומש ןּב ל?איחי טיול ,ןענייז ''תווצמח ימעט ,, יד לכשה ךרד יּפילע
 ,ננַאהרָאפ םעד ןּבייהפיוא ,(םיּפרנו םישולח) קיטשינ ןוא ךַאװש ,גנוניימ

 --- תודוס ענענרָאּברַאפ הווצמ רעדעי ןיא ,ערַאּברעדנּוװ יד טקעדרַאפ סָאװ

 םעד זיולּב ,גנונייצרעּביא רעטסעפ סלאומש ןּב לאיחי טיול ,ןעגנולעג זיא

 םעד ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר (?לודנה קנעה) "'זיר ןקיטלַאװג,, םעד ,ןקיצנייא
 רעטנוא טכיירטש ,עקַאט ראפרעד ןוא 1 שדוקח רהוז םנופ רעפעשַאּב

 ןומ עלָאר עכעלטלעולַא יד סיורג ױזַא זיא ,/תואנק תחנמ , לעּב רעד
 -רעד ןוא טרָאװ סטָאנ ןופ ןירענערט יד זיא סָאװ ,המוא דעשידיי רעד

 ,5 איחי ןבא ףסוי יו ןוא .תווצמ ןוא ןטָאּבעג עכעלטעג עלַא יירט טליפ

 ,לאומש ןּב ל?איחי ךיוא טרעכיזרַאפ ,עקַאט ךיז טפוררַאפ רע ןכלעוו ףיוא

 םנופ גנוטאג ערעדנוזַאּב א ןיא קלאפ עשידיי עטלייוורעדסיוא סָאד זַא

 תדחוימ םתרוצ תויהפ רחבנה שודקח םעה) טכעלשעג ןכעלשטנעמ
 לאומש ןּב ?איחי טרזח ,קלָאפ עשידיי סָאד ,(ישונאה ןימה ראשמ תלדבנו
 "טייהשטנעמ רעד ןופ ץרַאה סָאד ,, זיא ,רעטרעוו סיולה הדוהי רעּביא
 טקעריד .(89 'ז) גנופַאשַאּבטלעװ רעד ןופ ליצ עטסכעה סָאד ,(88 'ז)

 81 ,12 ,ןטרָאד 1

 ,85--84 ,13 ,ןטרָאד 2

 .ו"א 85 11 ,ןטרָאד 2

 ,109 ,ןמרָאד 4

 ,82-79 '| ,ןּבױא עז 5
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 ,טכיל ןופ לַאװק ןכעלדנעמוא םעד סיוא ,דובּכה אסּכ םעד רעטנוא ןופ
 רעטנוא טלעוו רעד רעּביא ןרעדנַאװ ייז ןוא ,תומשנ עשידיי יד ןעמַאטש

 ןייז טעוו ןייש שילרעטסיוא ןוא ,' החנשה רעכעלטענ רעלעיצעּפס א

 יד ףיוא טרַאװ סָאװ ,דיירפ יד ןייז טעוו סיורנ רעדנּוװ ןוא ,רכש רעד

 ייז סָאװ ,ןדייל עסיורנ יד רַאפ ,המוא רעטלייוורעדסיוא רעד ןופ רעדניק
 ןענייז ייז רעכלעוו טימ ,שפנ-תריסמ רעד רַאפ ןוא ,תולנ ןיא סיוא ןעייטש

 -נָאשַאּב זיא המוא עשידיי יד זיולּב ,* ןטָאּבעג ןוא תווצמ סטָאנ םייקמ

 טא ,האובנ ןופ שדוקה חור ןטימ -- הנּתמ רערַאּברעדנּוװ רעד טימ ןעק
 סיורג יו ןוא .(30 ,ןטרָאד) ןביולג ןכעלטעג ןופ לַאװק ןקידעּבעל םעד

 ישרדּב היעדי ןופ ,ףיסומ ''תואנק תחנמ , לעּב רעד זיא ,תועט רעד זיא

 -ויטַאלוקעּפס ןייר ןפיוא ןָאק ןעמ זַא ,ןניולג סָאװ ,םיפסלּפתמ ערעדנַא ןוא

 -ָאליפ ןופ נעֹו רעד .האובנ ןופ תוהמ םעד ןרעלקרעד ןפוא ןשיפָאזָאליפ
 עלַא ;הּביס רעד ֹוצ אצוי-לעוּפ םנופ ,ףױרַא ןטנוא ןופ זיא חריקח רעשיפָאז

 תויאר עשינָאל ךרוד זיולּב ןרעלקרעד ןוא ןפיירגַאּב יז ליוו ןעננוניישרעד

 ץנַאנ וצ טפָא רַאפרעד עקַאט יז טמוק ,טייקיסעמצעזעג רעשינַאכעמ ןוא

 -נַא רָאנ .תורימס ןופ רעטנָאלּפענ ןיא ןיירא טלַאפ ןוא תוטלחה עשלַאמ

 -יטיוטניא ןופ געוו רעד זיא -- געוו ריא :האובנ ןופ געוו רעד זיא שרעד |

 רעסיורג רעד ריא רַאפ ףיוא טנייש ץילּב רעד יו לעה ;ננוקעלּפטנַא רעוו

 עטלארטשאּב ץנאלג ןכעלטענ טימ סָאד ןוא ,תוחמ ןכעלטעג ןופ דוס

 סָאװ ,ןעננוניישרעד ןוא תוּביס עלַא ןופ ךוּת םעד ןיא ןיירא טננירד .גיוא

 -- קנַאדעג ןקיצנייא םעד ןופ גנולניּפשּפָא ןַא ןעמַאזוצ עֶלַא ךָאד ןענייז

 .5 זיא'ס סָאװ ץלַא ןוא תוּביס עלא ןופ לַאװק םעד

 עשידיי יד ןגעק ףהמַאק רעד זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 ףחאל ?סיּב א ןעוועג רוד סָאזיּפ סיוא לאיחי ןיא זיא רעקילעטַאטסירַא

 ""'תואנק תחנמ , רעד סָאװ ,ןעוועג םרוג סָאד עקַאט טָאה ךעלניײשרָאװ .ןמז
 -עג טייצ רעטצעל רעד ןיא טשרע זיא ןוא ,טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּברַאפ זיא

 ןענופעג טייצ רענעי ןיא דָארנ טָאה רעּבָא רַאפרעד .+ ןרָאװעג טקורד

 רסימ דוד  רעטנָאמרעד רעירפ רעד רעּביא ךיוא טרוח קנַאדעג ןבלעז םעד 1
 רסימ ןָא םויײװ -- וליִּפַא ןעװ} ,(ַא"א 85 ,25 ,14 '/) "דודל הֹלהּתע ןייז ןיא ןואיל
 םרעװ -- חנומא רעדמערפ ַא ןופ ןריפרַאפ ךיז טזָאל ןוא תּבש ללחמ זיא דיי ַא -- ןואיל

 *םיונוצ תד רעשידיי רעד זיא קרַאטש ןוא םסעפ ףײװ ,ענעי וצ ךיילג םינ ךָאד רע
 הנומאהשפ) 'ןדיישעצ טינ קיּבײא ףיוא ךיז ןָאק ןוא המשנ רעשידי רעד טימ ןטכָאלפעג
 ,("םלועל םשמ דרפהל לכות אל ןפואב ךנוסמו קזח קונד שפנב הקובד תילארשיה

 ילפכ םהל היהתׂש יואר לארשיל החמשהו הבוטה יכא :81 ,"תואנק תוחנמא 5

 ,"םתילכתל ץק ןיא רשא תוצמחו תולנה לוע ולבסש הממ םילפכ
 6118--117 ,ןטרָאד 5

 ,1898 ןיא ןַאמּפױק ,ד ךרוד 4
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 -רעטנוא קרַאטש ױזַא טרעוו סָאװ ,קנַאדענ רעד גנונעקרענָא רעמ ץלַא

 רָאנ ,לַארָאמ ןגעוו ןגארפ רָאנ טינ זַא :'תואנק תחנמ , ןיא ןכָארטשעג

 -ַאּב ,עירעטַאמ ןגעוו ,לשמל ,יוװ ןעמעלּבָארּפ עכעלטפַאשנסיוו-ןייר וליפַא
 ידפס יד ןיא גנורעלקרע רעייז ןעניפעג ,וו"זַאא גנופַאשַאבטלעװ ,גנוגעוו

 ןוא ןוטסירַא ייּב יו ןפוא ןרעטמיטשַאּב ןוא ןרערָאלק ליפ ַא ףיוא שדוקח

 -רעד זיא ''תואנק תחנמ ,, ןטימ טייצ ןייא ןיא עקַאט ןוא ,םידימלת ענייז

 רעקיזָאד רעד טָא טימ ןּבענעגּפָא לעיצעּפס ךיז טָאה סָאװ ,קרעוו ַא ןעניש

 ןייֵלַא טָאה סָאװ ,ונרופס הידבוע ןופ ''םימע רוא , רעד זיא סָאד .עמעט

 הנּתמ סלַא סע טקישענ ןוא ןייטַאל ףיוא קרעוו ןייז טצעזרעביא ךיוא
 .ןמייווצ םעד ךירנייה גינעק ןשיזיוצנַארפ םעד (1848 ןיא)

 -לַאסרעװינוא, טרַא םעד ןופ רענייא ןעוועג זיא ונרופפ הידבוע

 זַא זיא'ס עכלעוו טיס ,(ן'טסחמוס 4ת10615206) ןשטנעמ עקיטייזליפ

 לטעטש םעד ןיא ןרָאּבעג .עילַאטיא ןיא הפוקּת-סנַאסענער יד ןעוועג ךייר

 ךיז דלַאֹּב ןוא ,םיור ןיא ןיצידעמ טרידוטש רע טָאה ,141/5 ןיא ונעזעצ

 -ףעה רעד ןיא ןוא ,טצרַא רעשיטקַארּפ רעטמירַאּב סלַא ןעוועג טש-הנוק

 ריִּבא, סלַא טנַאמרעד רע טרעו טייצ רענעי ןופ רוטארעטיל רעשיער

 רעשידומלת רעד ןיא יקּב רעסיורג א ןעוועג ךיוא זיא ונרופס .''םיאפורה

 רע טָאה עינָאלַאב ןיא .עיפָאזָאלימ ןוא קיטמַאמעטַאמ ןיא ,רוטארעטיל

 5פ הבישי שאר א ןעווענ עקַאט זיא אפונ רע ןוא ,חבישי ַא טעדנירנענ

 -עטַאמ סרילקווע ףיוא רואיּב ַא טכַאמעג טָאה רע .(19880) טיוט ןזיּב ןימי

 ענייז טימ ןעוועג ךיז רע טָאה םש-הנוק רָאנ ,(דילקוא רפסל רואֹּב) קיטַאמ

 ,הרוּת ץנַאנ ףיוא שוריּפ א טכַאמעג טָאה רע .שדוקה יבתּכ ףיוא םישוריּפ

 .1 תובָא יקרּפ ףיוא ךיוא ןוא ַא"א בויא ,תלהק ,םירישה ריש ,םילהּת ףיוא

 זיולּב רדס ןשיטאמעטסיס א ןיא רע טקעלּפטנַא גנויױשנָא-טלעװ ןייז רָאנ

 .''םימע רוא ,, קרעוו שיפָאזָאליפ ןייז ןיא

 -טנַאמַא טטמעקאב ןַאמ רעטעדליּבעג קיטייזליפ רעקיזָאד רעד

 ריז טציטש הרות יד זַא ,קנַאדעג םענעמונעגנָא עליפ ןופ םעד ןטסנדייש

 טגָאלקַאּב ,עקַאט ראפרעד טָא .? ןסיוו ףיוא טינ ןוא ןּביולנ ףיוא זיױלּב

 ןטימ זיולּב ןענענונַאּב טינ ךיז ןענָאק ןוא ןליוו סָאװ ,עלַא יד ,ונרוּפפ ךיז

 ןלעפַאב סטָאנ לכש רעייז טימ ןייז ג יש מ ךיוא ןליוו ייז ,ןּביולג ןדנילּב

 ,עיפָאזָאלימ ןופ ףליח רעד וצ טדנעװעג ךיז ייז ןּבָאה --- ןטָאּברַאפ ןוא

 ,(1540 רָאי ןיא) ימור רוזחמ ןיא םקורדעג ןיא שוריּפ רעקיזָאד דעד 1

 םיבשוחה תועמ ןיעמ לכ לצא ראבתי הלאבו, :'3 'מע 8 ףד ,"םימע רוא; 8

 רשא ,םעדיש אל ןימאמה םנימאי פירבד לבא ,העידי הנקמ רבד שדקח יבתכב ןיאש

 .םיא רעטשרע רעד ְךָאנ ןריטיצ רימ) "ומל גַעלי קלוח לכו קחשי ףוסוליפ לכ הז לע
 ,(1537 ןופ עבַאג
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 ,זנוא ייּב עליפ רעייז רעכלעוו ןיא ,עיפָאזָאליפ סוטסירַא וצ טּפיוהרעד

 רעכעלשטנעמ ןופ חהנרדמ עטסכעה יד ןעזענ ןּבָאה ,ם''כמר רעד ,לשמל ,יוו

 -לוא ונרופס טכיירטש ,עיפָאזָאליפ סוטסירַא אקווד ןוא ,ןסיוו ןוא המכח

 יד ךיז טציטש ייז ףיוא סָאו ,םירוקמ עקיטכיוו רעייז ןיא טנקייל ,רעט

 ןה הרוּת יד ןה יו ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ ונרופס ןוא .הרוּת עקילייה

 ןביולנ ןטימ רָאנ ןענענונַאב טינ ךיז ףראד ןעמ זַא ,ןענרעל םיאיבנ יד

 יד עקַאט ןוא .1ןסיו ןוא ןש ר ִא פ ךיוא ףרַאד ןעמ טרעיינ ,ןיילַא

 ליפ א ןיא ןתמא עכעלטפַאשנסיווךייר טימ זנוא ןענָאקַאּב שדוקה יבתּכ

 ונרופס .עיפָאזָאליפ יד יו ,םרָאפ רעקידננייצרעּביא ןוא רערָאלק רעמ

 ,'תומרקה, עשיטסירא 27 עטנַאקַאּב יד ףיוא ּפֶא ייברעד ךיז טלעטש

 הּביס יד זַא ,ןזייורעד געוו ןכעלטפַאשנסיוװ-ןייר ןפיוא ןפרַאד סָאװ

 טייג ךָאנרעד ;רמוח ןזיא'ס ןכלעוו ןופ יירפ ןוא קיצנייא זיא הנושאר

 -ַאמ ןופ תוחמ םעד ןגעוװ ,גנוגעװַאּב ןנעוו םעלּבָארּפ רעד וצ רעביא רע

 ןֹוא ןסיוו ןכעלטענ ןנעװו ,טייקידנעוװטיונ ןוא ןליוו ןעיירפ ןנעוו ,עירעט

 טסעפ ןיא ונרומס .טייקכעלברַאטשמוא ןוא שפנה תראשה ןנעוװו ,חחנשה

 עלַא יד ףיוא רעפטנט ןקיטליגדנע ןַא טיג ?ביּב יד רָאנ זַא ,טגייצרעביא

 ןיולּב ,תוריּתס ןיא ךיז טהעטנָאלּפ רעּבָא עיפָאזָאליפ סוטסירַא ,ןנַארפ

 רעלַארטנעצ רעד ןנעוו רימ ןסייוו ,ונרופס רעטייוו טנָאז ,?ּביּב רעד סיוא

 ריס ןרעוו ריא סיוא רָאנ ןיובעגטלעו םעד ןיא ןשטנעמ םנופ עלָאר

 םילנלנ ןוא ןרעפס עלַא ,טלעו רעד ןופ ?לח רעצנַאנ רעד זא ,רָאװעג

 סטָאנ ךיז ףיוא טגָארט סָאװ ,ןשטנעמ םעד ּבילוצ זיולּב ןפַאשענ ןענייז

 ןענָאק לָאז רע ידכּב ,ןלעװ ןעיירפ ןטימ ןעקנַאשַאּב ןיא ןוא ,דליּב

 סָאו ,קידצ רעד סָאװרַאפ טָא , .ןרעוו וצ ךעלנע רעפעשַאּב םעד ןּבערטש

 רעצנאו רעד ןופ רערעייט רעפעשַאּב םייּב זיא ,ןליוו סטָאג טליפרעד

 ונרופס טרעלקרע --- ,חרוּת עכעלטעג יד רָאנ, .2"!ןעלמיה עלַא ןוא טלעוו

 סאו ,ןסיוו ןתמא ןטימ ןניוא ערעזנוא טכיולרעד יז זיולּב --- סולש םוצ

 ,חוקיפס ערעזנוא עלַא טקִיורַאּב ןוא ,תויאר עטסרעכיז יד ףיוא ךיז טציטש

 יד ןופ ,זנוא טריפ יז ןכלעוו רעּביא ,געוו רעקיזָאד רעד זיא טייוו יו ןוא

 5 "ןפָאזָאליפ יד זנוא ןזייוו סע עכלעוו ,ןנעטש עטרעטנָאלּפרַאפ

 העיריה לע ורולו תווצל םיאיבנבו הרותב תובר הלאכו} :'3 'מע ,8 ףד ,ןטרָאד 1

 ערול יתרמא אל ורמאב ךרבתי לאה ראב הזו ,ןימאהל הוַצְמ תחא םג ןיאו לכשההו

 ,"םירשמ דינמ קדצ רבוד 'ד ינא ינושקב והת בקעי

 | .53 ,ןטרָאד 2

 ןיבמל םיחוכנ םיתפומב עידות וניחלא תרות םנמאַא :'ב 'םע ,59 ףד ,ןטרָאד

 ךרדמ לדבהח בר ךרדו לולממ ונילע הננוכ ,רכזנה תוקפסח ריתהלו תויתמא תועד

 ."ונתרוּתמ תואלפנ עודולַּכְׂשִה ,ללהתיונוצר ריכהל ןייעמ לכ אובי וב ,רכזנח םיּפוסוליפה
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 קרעוו סונרופס הידבוע ןוא סלאומש ןֹּב לאיחי זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ

 רענעי ןיא קנַאדעג ןשיפָאזָאליפ םנופ הדירי רעסיוועג ַא ןנעוװו תודע ןגָאז

 םערתמ ױזַא ךיז ןענייז ןנָאלָאעט עטעדליבעג-שיפָאזָאליפ עקיזָאד יד .טייצ

 ריא ןטײרּפשרַאפ ןוא ןייז ?ובנ ניסמ ?יוװ יז לייוו ,עיפָאזָאליפ רעד ףיוא

 טאהעגנ ןּבָאה אפונ ייז עקַאט ןוא -- ןטיּבעגנ עדמערפ רעּביא הטילש

 ןופ תד םעד ּפֶא טלייט סָאװ ,הציחמ רעד ןגעוו ףירנַאּב ןּפַאנק ץנַאנ א

 ןּבױלג ןופ טיּבענ סָאד טשימענפיונוצ ןּבָאה ןוא ,הריקח רעשיפָאזָאליפ
 סָאמ רעסיוועג א ןיא ןּבָאה ָאד .ןשרָאפ ןעיירפ ןוא ןסיוו ןופ טיּבעג ןטימ

 יד ןיא טסיטלעוועג טלָאמעד ןּבָאה סָאװ ,ןעננומערטש יד ןפלאהעגטימ
 רעד ןיא ,טרָאד .עילַאטיא ןיא ןזיירק עכעלטסירק יד ןיא ןוא עשידיי

 -אטַאלּפָאענ יד רַאפ גנורעטסיינַאּב עקרַאטש יד --- ,טלעוו רעכעלטסירק

 רעד ,ןעעדיא עטברַאפענוצ רענייטש ןשיפָאזָאעט-שיטסימ ףיוא ,עשינ

 +עד וצ ,עיגָאלָאטימ ריא םימ טלעוװ רעקיטנַא רעד וצ סערעטניא רעפסיורג

 טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא ;טסנוק רעשיכירג ןוא קירָאטער רעשינייטַאל

 ןטנעָאנ םנופ העּפשה רעד רעטנוא עילַאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי םייּב ןרעוו

 יד רעקראטש ץלַא -- ! סרעטנעצי-רוטלוק עשידיי עטלַא יד ןופ ,חרזמ

 יד סָאװ ,ןעווענ םרונ סע טָאה ץלַא סָאד .ןעננומערטש עשילּבק-שיטסימ

 ןשינעילַאטיא םנופ רעייטשרָאפ עטסלופטנעלַאט ןוא עטסכיירטסיינ

 ןפיא טינ תוחוּכ עקיטסיינ עטסעּב ערעייז טקעלּפטנַא ןּבָאה םוטנדיי

 -ענ ערעדנַא ףיוא טרעיינ ,הריקח רעשיפָאזָאליפדויטַאלוקעּפס ןופ טיבענ

 זיא טכיזניה רעד ןיא .ןצרַאה םוצ רעמ ליפ ןעוועג ייז ןענייז סָאװ ,ןטיּב

 רעטנעצ-רוטלוק רעשידיי רעקידנטיידַאּב רעד טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב

 החּפשמ-נַאצרעה רעטעדליּבעג רעד ןופ טָאטש-ץנעדיזער יד ,אוטנַאמ ןיא

 .ָאנַאזנַאנ

 ןט16 ןוא ןט18 םניא) הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא זיא ַאוטנַאמ

 .עילַאטיא ןיא סרעטנעציגנודליּב עטסקיטכיוו יד ןֹופ ענייא ןעוועג (ה"י

 ןיא .אוטנַאמ ןופ ףיוה רעכעלנַאצרעה רעד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ }

 ןזַא ,ןפערמ ןטלעז טיג טנעלפ סע ןוא ,עכייר סרעדנוזַאּב יד ןופ ןעוועג טינ

 ןעוועג ַאוטנַאמ זיא ךָאד -- קידייל ןצנַאנניא ןעוועג זיא עסַאק-ףיוה יד

 -רָאפ עטסקידנצנעלג יד ןעלמַאזרַאפ ךיז ןנעלפ סע ןיהווװ ,טקנופלטימ רעד

 ףיוה םניא ,טרָאד .רוטלוק-סנַאסענער רעשינעילַאטיא רעד ןופ רעייטש

 ,אטסָאירא קרעוו ערעייז ןענעיילרָאפ ןנעלפ ,סָאנַאזנַאג עטעדליּבעג יד ןופ

 רעד ןופ ענַאל יד ,* ערעדנַא ןוא ַאלעדנַאּב ַאּכמעּב ,ָאסַאט ָאטַאװקרָאט

 ,קרעװ רעזנוא ןופ לייט ןקידרעטײװ םניא םעד ןגעװ תוכירַאּב רעמ 1

 . .קרעװ ןטריטיצ רעירפ ןיא ,םדרַאהכרוּב עז 5
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 .עקיטסניג ץנַאג ַא ןעוועג זיא חליהק רעשידיי רעקיטרָא 1 רעקידנטיידַאּב

 רָאי םנופ לעּפַאּב ןכעלנַאצרעה םעד ןיא רימ ןענעייל --- ,ןשטניוו רימ,

 ערעייז טימ ןעמענרַאפ ךיז טָאטש רעזנוא ןיא ןלָאז ןדיי יד זַא --- ,5

 .'ןטסירק יד טימ ךיילג טרעטשענמוא ןוא יירפ ,תוכָאלמ ןוא ןטפעשעג

 ,ןּבעל ןיא ןרָאװעג טריפעגברוד עקַאט זיא טערקעד רעקיזָאד רעד זַא ןוא

 -ַאליוװ-עד ,ה"י ןט16 ףוס םנופ רעדנזייר רעשיזיוצנַארּפ רעד תודע טנָאז

 םיורג טימ רע טנכייצרַאפ ןרַאומעמ ענייז ןיא .(86 ע01גז0סח1) ןָאמ

 ןָאק ייז ןוא טייהיירפ עטסערג יד ןסינעג ַאוטנַאמ ןיא ןדיי יד,, :שוריח

 רעדָא ןלענ םעניילק םעד ןיא זיולּב ןטסירק יד ןופ ןדיישרעטנוא ןעמ

 רעייז ןופ לסקַא ןקניפ ןפיוא ןנָארט ייז סָאװ ,לקעסַאּפ ןשזנַארא

 .5"לטנַאמ

 "עד רעד ןופ ץיּפש רעד ףיוא ןענַאטשענ זיא הליהק רענַאוטנַאמ יד

 רעד ןיא לייטנָא ןסיורג א ןעמונעג ןוא רוטלוק רעשינעילאטיא רעקיטלָאמ

 ןּבעגענּפָא ליפ ךיז ןּבָאה ַאוטנַאמ ןיא ןדיי יד .גנוגעוַאּב רעשיטסינַאמוה

 עשידיי יד ןּבָאה ה"י ןט16 םנופ לטרעפ ןטשרע םעד ןיא ןוא ,טסנוק טימ

 זַא ,עניּב רעשינעילַאטיא רעד ףיוא ןעמָאנ ַאזַא ןּברָאװרעד ךיז ןטסיטרַא

 לָאז יז הליהק רעקיטרָא רעד ייב טלעטשַאּב טָאה ָאנַאזנָאנ גָאצרעה רעד

 -ףיוה ןייז רַאפ עּפורט ַא ןטפערק עשיטסיטרַא עריא סיוא ןריזינַאנרָא

 -גצנעלג ןפיוא שטנּוװ סנָאצרעה םעד טליפרעד טָאה חליהק יד ,רעטַאעט

 טָאה ,טריזינַאגרַא טָאה יז סָאװ ,עּפורט עשילַארטַאעט יד ;ןפוא ןטסקיד

 ןקידובּכּב ַא טמענרַאפ ןוא רָאי טרעדנוח ךרעּב ןופ ךשמ ןיא טריטסיסקע

 -ָאד רעד קנַאדַא .* רעטַאעט ןשינעלַאטיא םנופ עטכישעג רעד ןיא טרָא

 ךיז וצ טָאה סָאװ ,טקנוּפלטימ רעד ןרָאװעג ַאוטנַאמ ןיא עּפורט רעקיז

 ןיא ךעלעקניוו ןוא ןקע עלַא ןופ ןטסיטרַא ןוא רעקיזומ עשידיי ןגיוצענוצ

 שארּב ןענַאטשעג זיא ןרָאי רעקילדנעצ עכעלטע ןופ ךשמ ןיא 4 עילַאטיא

 ַאוטנַאמ ןיא רעניױוװנײַא עשידיי לָאצ יד םָאה ה"י ןס16 םנופ טימ רעד ןיא 1

 ,(תושפנ 2200 ךרעּב) תוחּפשמ 445 טניוװעג םרָאד ןּבָאה 1596 רָאי ןיא ;1844 טכיירגרעד

 165 1008 646 2140/046 סמ+ ט06 6 שסק 814446, ק2/06 ףט0פ 26 2

 5001 16008װ009 6066 {סטצ 169 סתזסטסחפ פומטח 2 וװ 1614 646 ןגג596006019 06

 *עלַא םיול ןרישיצ רימ) סט סזג046 סט1פ ן2071606 סוג 6 8840006 646 106 10401620'

 409 ,| ,סםֹוװס 661 10860 ןוג/8מ0 :קרעװ סַאנָאקנַא 'ד ָארדנַאס

 ןיא םעּברַא רעזנוא ןוא ,429--398 ,קרעװ םרימיצ ןּבױא סַאנָאקנַא'ד עז 8

 .װ:80680868 1ס2:0 8 חסצצ 2686648027 !ןע ,"סיּפָאמעל ַאיַאקסיערװעי

 קיומ עשידײמ ,םױּבנריב ,ש :ךיוא ןוא םעּברַא עמריטיצ ןביױא רעזנוא עז 4

 . ַאטנַאמ .8 עּפָאה םַא
 (פג
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 רעלופטנַאלַאט ןוא רעכיירטסיינ רעייז ַא עּפורט-ףיוה רעשידיי רעד ןופ
 .1ומוס קחצי ןֹּב ענָאעל הדוהי רעסישזער

 ,פ רוטארעטיל רעשינבר רעד ןיא יקֹּב א ןעוועג זיא ומוס הרוהי
 םעד ןיא ןעמונעג ?ייטנָא רע טָאה טסיליטס רעשִיערּבעה רעטונ סלַא ןוא
 -!עיורפ,, יד ץיה סיורג טימ טריפעג ןּבָאה'ס סָאװ ,חוּכיװ ןקיטרַאנגייא
 -נָא דנַאּב ןטשרע ןיא ןיוש ןֹּבָאה רימ .''רעצישד-ןעיורפ , יד ןוא ''רענגעק
 ,ןַאמָאר '!סמישנה אנוש , םעד יתּבש ןענישרעד זיא'ס רָאנ יו זַא ,ןזיוועג
 ,קחצי ''דניירפ-ןעיורפ,, רעד רעפטנע ןַא טימ ןטָארטעגסױרַא ךיילנ זיא
 ,עילַאטיא ןיא .ישרדּב היעדי רעטכיד רעגנוי רעד םורַא םייצ ַא ןיא ןוא
 ,חוּכיו רעטלַא רעד טיינַאב רעדיוו ךיז טָאה ,הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא
 -עטיפ רענייש רעשינעילַאטיא רעקיטלָאמעד רעד ןופ העּפשה רעד רעטנוא
 עלעיצעּפסס א טילּבענפיוא ןדיי עקיטרָאד יד ייּב ךיוא םָאה -רוטַאר
 ,ןרינרוט עקיטרַאנגיא ץנַאנ ןעמוקרָאפ ןגעלפ סע .''רוטַארעטיל-ןעיורפ,
 ,ןעניצרעט טימ ןצונַאּב טכעפעג םניא ךיז ןעמ טגעלפ רעוועג סלַא ןֹוא
 סיוא םהרבַא ,ןעיורפ ןופ רעננעק רעד .ןעמַארניּפע ,ןטענָאס ,ןסנַאטס
 ,ןעניצרעט קיצפופ סיוא טעלפמַאּפ ַא טימ ןטָארטעגסױרַא זיא ,ונַאעטרַאס
 ןעמָאנ רעדנא ןייק טינ טנידרַאפ יורפ יד זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ רע ּווװ

 רודגיבַא דניירפ-ןעיורפ םעד ןסָארדרַאפ קרַאטש טָאה סָאד 5 ''תיליק,, י
 -רעט ןיא ךיוא ,דיל סיורג ַא טימ טרעפטנעענּפָא טָאה רע ןוא ונַאפ טיוא
 עטנאקַאּב ַא גנורעטסיינַאב סיורנ טימ טגניזַאּב רע ּוװ ,ןּבירשעג ןעניצ
 ףליה וצ '!םישנה אנוש ,, םעד םחרבַא ,4ורעטלָאװ הנח אזיּפ סיֹוא עמַאד
 רעקיזָאד רעד .ונַאצנעי שיא והילא  ?ּבוקמ רעד ןטָארטעגסױרַא ןַאד זיא
 יד וְליִפַא טעלפמַאּפ ןייז ןיא טינ טעװענַאש דנייפ-ןעיורפ רענעסיּברַאפ
 "לעד וצ ידככ ,האל ןוא ?חר ,הקבר ,הרש -- םַאטש ןשידיי םנופ תוהמא

 ,ריפסיוא ןקירעיורט ןייז טימ טכערעג ןעוועג עקַאט זיא תלהס זַא ,ןזייוו
 וצ טינ ןיא יורפ עשיטייל ןייא ןייק -- ''יתאצמ אל הלא לכּב חשא,, זַא

 ןיא .16006 םטז60 ךיוא ,62 9001 רע טסיײה ןלעװק עכעלטסירק יד ןיא }
 תוכירַאּב רעמ .הירא רעשמ ומוס קחצי מ"כּב הדוהי :ןענעמתוו ךיז רע טנעלפ שיערּבעה

 ןענופעגסיוא זיא םייצ רעמסיײנ רעד ןיא ,םעּברַא עטריטיצ ןּבױא רעזנוא עז םיא ןגעװ

 .ָאק עשיערבעה ַא סםומוס הדוהי (117-97 ,1 ,"טפירשטַאנָאמ}) ןּביױשַאּב יונעג ןוא

 ןטסקעז םעד ןיא דײר יד ןייז םעװ םע רעכלעװ ןגעװ ,'ןישודקד אעתוחידב תֹוהצַא עידעמ
 ,עטכישעג רעזנוא ןופ דנַאּב

 ,םימודאה ןמ הירוע עז) "םעונ ירמאא קרעװ שַיערּבעה ַא ןּבירשעג סָאה ומוס 2
 ,ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ זיא'ס סָאװ ,(18 י'ּפַאק ,"הניּב ירמא,

 ,101--98 ,א ,"ערָאּברעטטעל} ןיא טכעלטנפערַאפ רעיוּבײנ טָאה םעלּפמַאּפ םעד 5

 | ,102--101 ,ןטרָאד 4



 11 ןדי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עסכישעג יד

 ןטָארטעגסױרַא ךיילג זיא טעלפמַאּפ ןּבָארג סונאצנעי ןנעקטנַא 1 ןעניפענ

 םנופ רעסַאּפרַאפ רעטנַאקַאּב ןיוש זנוא רעד ''םישנה הבש,, א טימ

 רערַאּבטכורפ רעייז ,רעמורפ רעד טָא .ןואיל רסימ רוד ,''דודל הלהּת ,,

 ןיא ""'ד תומחַמ , סג"ּבלר םעד זַא ,טנקסּפעג טָאה סָאװ ,2 רעסַאפרַאפ

 "רַאפ רעייפ ןפיוא ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא ענייז ראט םיא לָאז ןעמ טרעוו

 ,רעצעש-ןעמַאד ןוא רעלַאװַאק רעטנַאלַאג רעייז ַא ןעוועג זיא --- ןענערּב

 רענעעזעגנָא ןַא ןרָאװעג ןלעפעג ױזַא זיא ''םישנה חבש , ּבמָאריפיד ןייז

 לָאז רע ןואיל רסימ ןטעּבענ טָאה יז זַא ,הרש ןעמָאנ ןטימ עמַאד רעשידיי

 "ועד טָאה ןואיל רסימ .טעּברַא ערעסערג ַא ןעמדיוו עמעט רעּבלעז רעד

 ענעשטנווועג סָאד :ןפוא ןקיטראננייא ץנַאג א ףיוא חשקּב עקיזָאד יד טליפ

 יַאק ןטצעל םעד ףיוא שוריּפ ַא ןופ םרָאפ ןיא טסַאּפרַאּפ רע טָאה קרעוו

 יד טּבילעג גנורעטסיינַאב ַאזַא טימ ןרעוו סע וו ,"ילשמ,, ןיא לטיּפ

 "קַארַאכ רעייז זיא ''שוריּפ,, רעקיזָאד רעד .'ליח תשא,; רעד ןופ תולעמ

 -ורפ רעד ,ןואיל רסימ דוד .הפוקת רעקידנפערטַאּב רעד רַאפ שיטסירעט

 ןופ רעּבָאהּביל רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ,לבוקמ רעסייה ןוא 5 בר רעמ

 ןוא עשינייטַאל יד טרידוטש קשח סיורג טימ טָאה עיזעָאּפ ןוא קיזומ

 -עילַאטיא ןוא עשִיערּבעה ןבירשעג טּפָא ןייֵלַא ןוא רעטכיד עשינעילַאטיא

 סָאד ןריצאּב סָאװ ,תולעמ עסיורג יד ןזייוורעד וצ ידכב .5 רעדיל עשינ

 תשא, , ףיוא שוריּפ ןייז ןיא סיוא ןואיל רסימ טנכער ,טכעלשענ-ןעיורפ

 ןבָאה ןעיורפ עטמירַאּב סָאװ ,שפנ-תריסמ ןוא םישעמ ענייש יד "'?יח

 ןואיל רסימ ייּברעד טצונַאּב ןלעווק סלַא .ןזיװַאּב ןטייצ ענעדיישרַאפ ןיא

 ןוא עשימיור עטלַא יד ךיוא רָאנ ,םישרדמ יד ןוא דומלּת םעד זיולּב טינ

 ,105--104 ,ןטרָאד 1

 ,א ,"ערָאּברעטטעלא :עז םירוּביח עקילָאצליפ םנואיל רסימ ןופ רעטסייר םעד 2

 ,עדעררָאפ ,"םימכח דובּכא ן'א "מע ,7 ףד ,"דודל הלהתתע 606

 ןופ לייט רעטצעל רעד ,רָאי 18 וצ הכימס ןעמוקַאּב טָאה ןואיל רסימ דוד 9

 .ביּב:"עּפָא רעד ןיא עיצקעלָאק-יבּכרה ןיא ןענופעג ךיז טָאה גנולמַאז.ת"וש סנואיל רסימ

 *עגוטרָאּפ רעד ןשיװצ תקולחמ םעד ןגעװ קסּפ םנואיל רסימ ,דַארגנינעל ןיא קעטָאיל

 רובּכ/) רלעפנרעב :ש טכעלטנפערַאּפ טָאה ןָאלװַא ןיא הליהק רעשידרפס ןוא רעשיז

 ,(1898 ,"םימכח

 הבוחאה האישיאופהו הצלחה רפסמ טרפבוא ; ןײלַא טּביירש ןואיל רסימ דוד 4

 ,"דואמ ילצא

 רסימ טליײצרעד הרש עמַאד רעטנָאמרעד ןּבױא רעד וצ גנודנעװ ןייז ןיא 5

 עפשהמ עיפשה ילע ותלמחל יכ ,יל היהש 'ד ילול ישאר לע תורצה ימ ופצ, : ןואיל

 ןיב הרותב ןינ תולודג תוריקח יתישעו ,,,םיבר םירובח תושעל ינרזע ינכטסיו ותבדנ חורו ותמכח

 ירצנ ןושלבו ירבע ןושלב םיבר םיזורהב םנ ,איפוסוליפב ןיב תוקסּפב

 .(33 ,אװ ",לּביב ,רּבעהא ן97 ,"דודל הלהּתע 8 ,4 ,"ערָאברעטמעלא עו) "יאנפח תותעב
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 ןוא .םירישה ריש, סיוא םיקוסּפ ,רוטארעטיל עשינעילַאטיא עיינ
 ןוא ידיוַא סיוא ןטַאטיצ טימ טנַאה ייּב טנַאה םיא ייּב ןעייג "םילהּת,
 ןוא עקרַארטעּפ ,שטירטאעּב ןוא עטנַאד סיוא תויַאר םימ ןוא ,לוטַאק
 רטימ טקנעש ןפַאש ןשירעטכיד סעקרַארטעּפ ןופ ןידלעה רעד טָא .ַארּוַאל
 וּבָאה עליפ זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ רע ּוװ ,טעּברַא עלעיצעּפס ַא ןֹואיל
 עשירעטכיד א זיולּב ןיא ַארוַאל ענייש יד זַא ,ןעניימ ייז ןעוו תועט ַא
 יד זַא ,תויַאר טנגערּב ןואיל רסימ .עיזַאטנַאפ סעקרַארטעּפ ןופ האצמה
 -ַאנ ןטימ ןָאזרעּפ עלַאער ַא זיא ןטענָאס עטמיראּב-טלעװ יד ןופ ןידלעה
 ,1 ןָאיניװַא ןופ טננעגמוא רעד ןיא טויווועג טָאה סָאװ ,ָאטערּבַאק ןעמ

 ןטָארטעגסױרַא זיא ,ןואיל רסימ יו ,תובהלתה רעקינייוו טימ טינ
 ןבא הילדג ,הלּבקה תלשלש , לעּב רעד ךיוא רעצישַאּב"עיורפ טלא
 ךיוא ךיז טסיילפ ױזַא ,םּתעשּב רעטיר עכעלרעטלַאלטימ יד יו .איחי
 -ַאב ןיא יורפ יד זַא ,ןזייוורעד ֹוצ רעקירָאטסיה רעשידיי רעמורפ רעד
 ץנייש יד ןופ תונתמ עֶלַא טימ טריצַאּב ןוא תולעמ עלַא טימ טקנעש
 ,ןַאמ רעד יוװ סוחי ןרעטערג ליפ ןופ זיא יורפ יד זַא .סעזומ עכיירטסנוק
 ןַאמ רעד סָאװ ,טקַאפ םעד סיוא ,גנוניימ סאיחי ןּבא טיול ,ןיוש ןעמ טעז
 ןייז .ּפיר סנשטנעמ םנופ רעֶּבֶא יורפ יד ,ןפַאשַאּב ּביוטש םיוא זיא
 "4406 400016 600ת06, א טימ איחי ןּבא טקידנערַאפ קרעוו-רונינס

 ןופ ןעיורפ עטמירַאּב עליפ סיוא טנכער ןוא (ןעיורפ יד רַאפ חבש ַא)
 ענעדיישרַאֿפ ףיוא ןעוועג םש הנוק ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטייצ עקילַאמַא
 1: | 2 ןטיּבעג

 -וטנַאמ רעד ןטָארטענסױרַא ךיוא זיא רעקידיײטרַאפ-ןעיורפ סלַא |
 -ךעיורפ יד ףיוא רעפטנע סלַא .ּומוס חדוהי ,רָאטקעריד-רעטַאעט רענַא
 סָאד .(ץוש-ןעיורפ) ''םישנ ןגמ , ןייז רע טּביירש ןטעלּפמַאּפ עכעלדנייפ
 יאנוש ,, יד ןופ רענייא ןוא ,ןייז ?חומ טנעקעג טינ רענגעק יד םיא ןּבָאה
 יטלש , טעלפמַאּפ ןקידרעזייּב ַא ןּביושעגנָא טָאה ,ונַאפ בקעי ,''םישנה
 -!טנַאמ םעד,, ומוס הדוהי טימ ּפִא קרַאטש ךיז טנכער רע ּוװ ,''םירוּבנה
 - ,8 (ונַאבוטנמ) ''רענַא

 יד ףיוא ךיוא טרעיינ ,טסנוק ןופ טיּבענ ןפיוא זיולּב טינ רעֹּבָא
 אוטנַאמ ןיא הליהק עשידיי יד טָאה טפַאשנסיװ ןופ ןטיּבעג ענעדיישרַאפ
 ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .רעטערטרַאפ עלופטנַאלַאט עריא טַאהעג
 טצרַא רעטעדליבעג רעד אוטנַאמ ןיא טָאה ה"י ןטנצפופ ןיא ךָאנ זַא

 ,97-94 ,א ,תסצי 6. 61. ןטוטס8 :עז 1

 ,147--129 ,א ,"עדָאּברעטמעל, 7

 ,132--124 ,א ,"ערָאּברעטמעל, 5
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 עשיערּכעה עטשרע יד ןופ ענייא (1416 ןיא) טעדנירגעג תנוּכ םהרבא

 תהדוהי קרעוו עכעלטפַאשנסיו ענייז ןפאשעג טָאה ךיוא טרָאד .,ןקורד

 טכאמעג טרָאד זיא ח"י ןטנצכעז םניא ןוא (2 'ּפַאק ןּביוא עז) ןואיל רסימ
 .טעטיסרעווינוא עשידיי טעיצעּפס ַא ןדנירג וצ ווּורּפ רעטשרע רעד ןרָאװעג

 -רָאפ ייווצ יד ןופ ןעמענ יד טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא ווּורְּפ רעקיזָאד רעד

 ןוז ןייז ןוא דוד ,ילַאיצניװַארּפ עילימַאפ רעטעדליבעג רעד סיוא רעייטש

 -םי ןיא רָאנ טינ יקּב רעסיורג ַא ןעוועג זיא ילַאצניבורּפ דוד .םהרבא

 יז .ןטיּבעג עכעלטפַאשנסיװ ענעדיישרַאפ ףיוא ךיוא טרעיינ ,דומלּתה

  ןּבירשעג טָאה ילַאיצניװַארּפ דוד סָאװ ,קרעוו עשינָאלַאליפ ןוא םישוריּפ
 ןייז ןגעוו ,ייז ןופ םענייא ןנעוו זיולּב ןוא ,ןעננַאגרעד טינ זנוא וצ ןענייז

 עטנַאסערעטניא םימודאח ןמ זירזע רעטמיוַאּב רעד טיג ,''הנלפהה רוד,
 | .1 םיטרּפ

 זַא ,ןזיוועגנָא ןלייט עקידרעירפ יד ןופ םענייא ןיא ןיוש ןּבָאה רימ |

 "טסירק רעכעלטפַאשנסיװ רעד ןיא ךיוא טרעיינ ,ןדיי זנוא ייּב זיולּב טינ

 שדוק ןושל ןַא ,ללּכ רעטלעטשענטסעפ סלַא ןטלָאגעג טָאה טלעװ רעכעל

 עלַא טדערעג ןּבָאה ריא ףיוא ןוא ,טלעוו רעד ןיא ךַארּפש עטסטלע יד זיא

 -נסיוו סָאד טווורּפ ילַאיצניױװַארּפ דוד .''חגלפהח רווד , ןֹזיּב םלועה תומוא

 עקידרעטעּפש עלַא ןיא זַא ,זיײװַאּב םעד ךרוד ןקיטעטשַאּב ךעלטפאש

 -רעטומ רעטלַא רעד ןופ ןטנעמעלע עליפ רעייז ךיז ןעניפענ ןכַארּפש

 םיוא ,בגַא ,טנכער רע .ןּבירשעג זיא לּביּב יד רעכלעוו ףיוא ,ךַארּפש

 ןעמַאמש סָאװ ,רעטרעוװ עשינײטַאל ןוא עשיכירנ טנזיוט ייווצ עצנאנ

 .5 שיערבעה סיוא שיגָאלָאמיטע גנוניימ ןייז טיול

 ןוז ןייז טימ ןעמַאזוצ ילַאיצניװָארּפ דוד טָאה 1804 ננילירפ ןיא

 -נעעזעגנָא יד וצ טקישעצ (אוטנַאמ ןיא טצרַא רענעעזעננָא ןַא) םחרבַא
 טימ ןענעקַאּב ייז ּוװ ,* "ארוק לוק, א תוליחק יד ןופ רעייטשרָאֿפ עטס

 ,טיילעגנוי עשידיי רַאפ ''םימכחל דעו תיּב , ַא ןדנירג טקעיארּפ רעייז

 -כַא ךיוא ןרידוטש ןענָאק םידומיל עשידיי טימ ןעמַאזוצ טרָאד ןלָאז ייז

 קירָאטיר ,עיפַאדנָאמסָאק ,עיפָאזָאליפ ,ןיצידעמ יוװ ,ןטפַאשנסיװ עניימענ

 ,5/ יּפַאק ,"םיניע רואמ, 1

 *נײַא טכייל זיא ,"םיניע רואמ, ןיא טכַארּבענ ןרעװ סָאװ ,ןליּפשייּב יד סיוא 2

 .נסיװ םוש ןייק ,םקנוּפדנַאמש ןקיטציא ןופ ,ןּבָאה ןזײװַאּב םילַאיצניװָארּפ זַא ,ןעזוצ
 יד הנרדמ רעקירעדינ ךרעּב ַא רַאפ סָאװ ףיוא תודע זיולּב ןגָאז יז ,םרעװ ןכעלטפַאש

 ןענַאמשעג טלָאמעד ךָאנ זיא גנושרָאפ-ךַארּפש עקידנכײלגרַאֿפ

 םניא םכעלטנפערַאפ סַאטשרעּבלַאה ןטשרע םוצ סָאה "ארוק לוקָא םעד 8

 יא רעשטייד ַא טימ טקורדעגרעּביא םיא טָאה ןַאמעדינ ןוא .29--2/ 'מונ ,ש ,"ןונבלה;

 ,115--164 ,"טפירשטסעפ רענילרעּב} ןיא גנוצעזרעב
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 ,""ארוק לו ,, העד ןיא רימ ןענעייל ,עימעדאקַא רעשידוי רעד ןיא .וו'זַאא
 ךיוא ןוא שיכירג ןוא ןײטַאל ,ןכַארּפש עטלַא ןרעוו טרידוטש ךיוא ןפרַאד
 / 1,  טסנוק-ּביירש ןוא עיגָאלָאליפ

 ןעוועג ןענייז ילַאיצניװַארּפ עילימַאפ רעד ןופ דניירפ עטוג עטנעָאנ
 רעד :ַאוטנַאמ ןיא הליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסדנטיידַאּב יר
 ןט16 םנופ םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד סָאװ ,רעקידערּפ רעטסדנצנעלג
 רעד ןוא ,?וטַאקסומ ףסוי ןּב הירא הדוהי --- טגָאמרַאפ טָאה ה"י
 ןמ הירזע ,הפוקת-סנאסענער רעד ןופ רעטנרעלעג רעשידיי רעטסערג
 ,םימודאה

 ץנַאג ןעגנַאגרעד זנוא וצ ןענייז עיפַארנָאיּב סוטַאקסומ ןגעוו
 -יסיירד יד ןטימניא ןרָאּבעג זיא רע זַא ,זיולּב ןסייוו רימ .םיטרּפ קינײװ
 תמחמ .אנאקנַא ןּבעל ,ומיסֶא עלעטעטש םניא ה"י ןט16 םנופ ןרָאי רעק
 םנופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןּבָאה ןדיי רענַאקנַא יד סָאװ ,תופידר יד
 -םומ רעננוי רעד טָאה ,(1588---1984 ןיא) ןטרעפ םעד סוליוּפ טסּפיוּט
 רע וו ,אוטנַאמ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא םייה ןייז ןזָאלרַאפ טזומעג וטַאק
 -ַאמפ רעטעדליּבעג רעד ייּב םַאנפיוא ןכעלדניירפ רעייז א ןענופעג טָאה
 וטַאקסומ ףָאח עילימאפ רעקיזָאד רעד קנַאדַא *  ורַאטערעּב יצנימ עילימ
 רעד רעטנוא גנודליּב עקיטיײזלַא ןַא ןעמוקַאּב וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג
 -עטַאמ ןכעלדנירג םעד ,ןוז ןרעטלע סילַאיצניװַארּפ םהרבא ןופ החגשה
 4 ילַאיצניוװַארּפ השמ רעקיטַאמ

 עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא קפסיילּב זיא וטַאקסומ הדוהי
 -םנַאסענער רעד ןופ םוטנדיי עשינעילַאטיא סָאד סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ
 -םיוא ןַא :ןעקנָאשַאּב רוטַאנ יד םיא טָאה ךייר .טגָאמרַאפ טָאה הפוקּת
 רעדנצנעלג ַא ,רעטכיד ןתמא ןַא ןופ ץוצינ ַא טימ טסיליטס רעטנכייצעג

 :ןורעפ עקידנגלָאּפ םימ ךיז םקידנערַאֿפ "ארוק לוקח רעד 1
 לא תרותל דוחו ראפ תתל בל ומיׂשו יח לא ינּב ּומוק
 לארשיב םג םימכח וברה ,הניב ונק ,המכח ונק ,ושוח
 לאוש לכל ושקובמ םקוי ,הרות םוקמ לא םכינב וחלש
 ,לאוג אבו שיחי םגו ץקי וז הלודג הוצמ רבד תוכוב

 ןַארַאפ ןענייז וטַאקסומ ןעמָאנ-ןעילימַאפ םעד ןופ גנוײטשטנַא רעד ןגעוװ 2
 .סומ הדוהי תודלוּתא ןייז ןיא ןזיװרעד םװּורּפ םױּבלעּפּפַא אֹּבַא ,תורעשה ענערײשרַאּפ
 ףסוי ןב הדוהי רשאֹּב ,"אתוכומא טרָאװ םנופ טמַאטש ןעמָאנ רעקיזָאד רעד זַא ,"ופַאק
 ,לקינייארוא ןַא סאתוכז םהרבַא ןטסּוװַאּב םעד ןעװעג דצ סרעטומ רעד ןופ ןיא

 ,(עבַאנפױא עטשרע) "הדוחי תוצופנ, ננַאּפנָא ןיא ווירּב סוטַאקסומ עז +

 .עג וטַאקסומ דימלּת ןייז םָאה (1576 ןיא) םיומ ןייז ךָאנ .1504 ןיא ןרָאּבעג 4
 .(ג"ל שורד ,'הדוהי תוצופנא ןיא טקורדעג) דּפסה ןפיורג ַא םיא ףוא טכַאמ
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 ןטמירַאּב םעד טקיצטנַא טסנוק-רענדער ןייז טימ טָאה סָאװ ,רעקידע'רּפ

 עלַא יד טימ לופ ייּברעד עקַאט ןוא -- 1 ָאנורּב ָאנַאדרָאשזד רעקנעד

 -רַאנגייא רעקיזָאד רעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןענייז סָאװ ,תוריתס

 +ףעד רַאפ תולעּפתה עסיורג :הפוקּת רעכעלנייוועגנרעסיוא ןוא רעקיט

 תובהלתה עקרַאטש ןוא -- טסנוק רעשיסַאלק ריא טימ טלעוו רעקיטנא

 ןוא ןשרָאפ ןעיירפ ךָאנ גנַארד רעשימרוטש ;ןעגנומערטש עשיטסימ וצ

 ןוא תוישעמדעּבאּב ײלרעלַא ןיא ןּביולג רעווַיַאנ-שידניק ןוא --- ןסיוו

 ןוא -- םוטרעטלַא ןוא עטכישעג וצ סערעטניא רעסיורג ;הלּבח יכאלמ

 ,וטַאקסומ .רבע ןשירָאטסיה םוצ ענונּב שוח ןשיטירק ןטסדנימ םעד ןָא

 ןעװעג ךיוא זיא -- ,הבישי-שאר רעבושח ןוא ןשרד-לעּב ןוא בר רעד

 ןוא תוליפּת עקיצרַאה טסַאפרַאפ טָאה רע .? קיזומ ןופ רענעק רענייפ ַא

 -ַאֹּב םנופ םיוט םעד ןפארטס ענייש ןיא ןעוועג דיּפכמ טָאה ,* םיטויּפ

 ,* ורַאק ףסוי --- ''ףסוי תיּב , ןוא ''ךורע ןחלוש ,, לעּב םעד ,קסוּפ ןטמיר

 ןיגָאצרעה רעגנוי רעד ןופ טיוט ןכָאנ סעיגעלע ןּבירשעג ךיוא טָאה ןוא

 םיא ייּב ןענייז לֹּביִּב רעד סיוא םיקוסּפ .? ַאטירַאגרַאמ ,ַאיַאװַאפ סיוא

 ,עיגָאלָאטימ רעשיבירג רעד סיוא תוישעמ טימ תונכש רעטנעָאנ ץנַאנ ןיא

 -גיווק ,ָארעציצ סיוא ןטַאטיצ ןייֵַא רע טכעלפ ל"זח ירבד יד ןשיווצ ןוא

 דעטּפָא --- ןֹוא טילקַארעה ,וטסירַא ,ַאלָאדנַארימ יד ָאקיּפ ,ידיוװָא ,ןַאיליט

 יד ןגעוו ערעל סנוטנּפַא .? "ןָאטַאלּפ ןבעלטענ ,, םעד םיוא ,ןעמעלַא ןופ

 רעכעלטעג רעד ןגעװ ,טלעװו רעד ןופ המשנ רעד ןגעוו ,ןעעדיא-טנורג

 ןוא ןקירדסיוא טימ ןטכָאלפענפיונוצ ,םיא ייּב ןעניד ,גנולַארטשסיױוא

 7 תושרד ענייז עליפ ןופ עמעט-טּפיוה םלַא ,םילּבוקמ עשיריי ןופ סארמימ

 "נּוושנָא יד ןּוא ערעל םנוטלּפַא ןשיווצ טייקטנעאנ עשיעדיא עקיזָאד יד טָא

 טָאה ,קיטסימ רעשידיי רעד ןיא עלָאר עקידנטיידַאּב ַאזַא ןליּפש סָאװ ,ןעג

 ,29 ,שװ ,".לֹּביּב ,רבעה ,פ טפירשטייצ, עז 1

 החנמע ןייז ןיא תודע טנָאז וטרוּפ םחנמ .'א שווד ,"חדוהי תוצופנ, עז 2

 ,"טקיזמה תמכחב ונרודב םילודגה ןמ רחא היה וטַאקסומ הדוי "רע :"הלולּב

 רע סָאװ ,'םימ יקיפא לא גורעת ליאכ) הליפּת ןייז זיא ןייש סרעדנוזַאּב 8

 ןוא םרַאגעג ןּבָאה עלַא ןעװ ,שינעקירט רעסיורג רעד תעשּב 0 ןיא טסַאפרַאפ טָאה

 ,"רחשה תליאא גנולמַאז:תוחילס רעד ןיא םקורדעג זיא הליפת יד) ןגער ףיוא ןטעּבעג

 ,(162-161 ,ז ,1612 ,ַאוטנַאמ ןיא ןבעגעגסױרַא םָאה "רקוּבל םירמושא הרבח יד סָאװ

 ,16/ ,|| ,'רמהנ רצוא; עז 4

 ,59--57 ,,װ ,טיצ ,םױּבלעַפּפַא 5

 רימ) 222 ,200 ,138 ,133 ,76 ,60 ,41 ,40 ,38-27 ,35 ףד ,'הרוהי תוצופנא 6

 | .61589 ,עצַאנטױא רענַאיצענעװ רעטשרע רעד םיול ןרימיצ

 ,"הדוהי תוצופנ; גנולמַאז:תושרד ןייז ןיא 7
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 ,2 רערעראפ ןוא ךימלּת רעיירט ןייז ןרָאװעג ןוא איבנה והימרי טימ טנַאקַאּב ךיז םירצמ רעביא עזייר ןייז תעשּב טָאה ןוטלּפא זַא ,עדנענעל רעטלַא רעד ןיא טביולגעג טסעפ טָאה רע לייוו ךעלריטַאנ ץנַאג רַאפ ןטלַאהעג וטַאקסומ

 ןטפַאשנסיו ןוא תומכח עלַא זַא ,טגייצרעביא טסעפ ןעוועג ןטַאקסומ ךיוא זיא ,עטנרעלעג עכעלטסירק ןח עשידיי ןה ,ערעדנַא עליפ יו
 רע סָאװ ,עקַאט ךיז רע טרעפטנערַאפ טימרעד ןוא ;ןדיי ןופ ןעמַאטש
 טרעזנוא ןופ ךָאד טמאטש -- רעטנוא רע טכיירטש -- ץלַא סָאד,, .תֹועד ערעייז ףיוא ךיז טציטש ןוא םלועה תומוא ימכח יד טּפָא ױזַא טריטיצ
 -סומ ייּב 5 ''תורצוא ענעגייא ערעזנוא קירוצ ןיױלּב רעק ךיא ;ןלַאוװקס
 ףךיוא ןוא .םימשה ןמ הרות יד ,הנומא יד ''ןענידַאּב , זיא ןטפַאשנסיוו עלַא ןופ עּבַאגפיוא יד זַא ,ןעוועג םינ קפס םוש ןייק ךיוא זיא ןוטַאק
 רעקיזָאד רעד ןופ טײקנטלָאּפשעצ יד טלוּב ץנַאג ךיז טזייווַאב םעד ןיא
 טימ ...םיכרד תשרּפ לע ,געוודייש םייּב ןענַאטשעג ךָאנ זיא סָאװ ,הפוקּת
 םעד ןייז הרַאד יירפ זַא ,וטשקסומ טקירערּפ גנורעטסייגַאּב סיורג
 ךיז --- ,רע טרעלקרע --- ,ןֿפרַאד רימ , .ןטָאּברַאפ ןוא ןעמיוצ ןופ ןסיוו טינ ףרַאד הריסח טכעלטפַאשנסיװ יד ןוא קנַאדעג-רעשרָאפ סנשטנעמ
 ןיא טָאג :תלהק ןופ רעטרעוו עננערטש ירד ךרוד ןקערשרעביא ןזָאל טינ
 ןפרַאד ראפרעד ,דרע רעד ףיוא טסעקנַאלּב שטנעמ וד ןוא ןעלמיה יד ןיא
 רַאפ ןרעיוט יד ןענייז ןסָאלשרַאפ םינ .דייר ענייד רעקינייוו סָאװ ןייז
 ,הּברדַא .חריקח ןופ טיּבעג םעד ןיא ןעמָאנ סטָאג ןיא ןעמוק סָאװ ,יד
 -סומ ךָאד זיא יײּברעד עקַאט ןוא .' "רנַאטשמיא רָאנ זיא רע טייוו יו סנַאדעג-רעשרָאפ ןייז טימ ןעגנירדוצניירַא בייוחמ ןיא ליּכשמ רעדעי
 -ער יד --- (תורואמה) '!רעטכילעג , ייווצ יד ןופ ןזַא ,טנייצרעּביא וטַאק

 ,(81 ,32 ,,תואנק תחנמ;) ַאויּפ סייא לאיחי ןוסַאקסומ רַאפ ןזיװעגנָא ןיוש טָאה דומלתה ימכח יד ןופ תועד עסיוו עג ןוא הטש סנוטלּפא ןשיװצ תוברק םעד ףיוא ,"וטלַּפַא תעד םע םיכסמ הימהנ 'רב עשוהי 'רו ,,.ל"וה תעדל דואמ ברקתהל ןוטלפא תועד ולנרוהש הממ ןונתרותו ןוטלּפא תטיש יפ לע םלועה תֹא קיהבהל רוא תפימע, 128-:2/ ,,הדוהי תוצופנ 1
 ,3 !מיס ,'ד ץרּפ ,"הדוהי לוקא עז ?
 םימ בואשל יתלגרוה רשאט המתת לאו; :'ב 'מע ,30 ףד ,"הרוהי תוצופנ, 5

 ונתנ ונדימו לכה ינדימ ןכ םאו ,,ונראב ךותמ םילזונ ילצא םה ירהש ,ונתלוו תורוכמ
 ,"סה ונמחלו םימה ונל ,יתצצר ימ תאו יתקשע ימ תא .אםהירבדמ ינא חקול םאו ,ונל

 נב תלד הלענג אֹל םוקמ לכמ ,םישעמ ךירבד ויהי ןכ לע ץראה לע התאו םימשב םיקלאה :תלהק רמאמ נדגנכ /ףומעי יכ םגוא :'א 'מע ,20 ףד ,ןטרָאד
 םיקמ דע קודביש ליכשמ לכל ביוחמ אוח -- הברדא ;הריקחה רעשב 'ד םשב םיאבה
 ,"תהענמ ודיש
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 ;טכיל ,ןגייא ריא טימ עטשרע יד זיולּב טנייש ,טפַאשנסיװ יד ןוא עיניל

 טימ -- ןלַארטש עטלניּפשעגּפָא טימ טבייל יז ,רעּבָא טפַאשנסיוװ יד

 ,עקַאט רַאפרעד .1 הרוּת רעכעלטעג רעד ןופ טסינעג יז סָאװ ,ןלַארטש
 לָאז המכח עתמא זַא ,ןייז טלָאמעג טינ רָאנ ןָאק ,וטַאקסומ טרעכיזרַאֿפ

 ןעמ ןעוו ,ןלַאפ עלַא יד ןיא .חרוּת רעד טימ הריּתס ןיא ןעמוק זיא'פ ןעוו

 סָאװ ,ןעקנַאדעג עכלעזַא רעשרָאפ עכעלטפַאשנסיװ יד ייּב ָאי טננענַאב

 יד קידלוש ןיולּב .םעד ןיא ןענייז --- הרוּת עכעלטעג יד רתופ ןענייז

 עכלעוו ,תועידי עכעלטפאשנסיוו יד טשלעטענ ןּבָאה סָאװ ,''םיפסלּפתמ ,

 .5 ןלַאװק עשידיי ןופ טּפעשעג ןּבָאה ייז

 עתמא סָאד זַא ,רעּביא ןטַאקסומ טרזח ,ןעקנעדעג רעּבָא זומ רעדעי

 ןופ ףליה רעד טימ ,יד ךרוד ןכיירגרעד טינ רימ ןענָאק קילג עקיּבייא
 רשוא גישהל ?כונ אֹל) ןטפַאשנסיוו ענעפַאשעג .דנַאטשרַאפ ןכעלשטנעמ

 ךרוד רעד -- הנקנה לכש רעד, .(תוישונאה תומכחה תועצמאּבכ יחצנ

 ,ןָאפ עצלָאטש יד זיא ,דנַאטשרַאפ רעטלקיוטנַא הריקח רעכעלטפאשנסיוו
 -ליּב ןופ טיבעג ןפיוא טירשרָאפ ןכעלשטנעמ ןופ לָאּבמיס רעטסכעה רעד
 טקנעשַאּב יז רָאנ סָאװ ,עּביל ןֹופ ןָאפ עתמא יד טינ רעּבֶא זיא סָאד ;ננוד
 5 "..ןּבעל ןקיּבייא ןטימ המשנ רעזנוא

 ןופ ץוצינ א טימ ןוא סעיצָאמע עטלקיװטנַא-ךייר טימ שטנעמ א

 ןיא רעד ןּבעגעוּפָא ךיז תובהלתה סיורג טימ וטַאקסומ טָאה ,רעטכיד ַא

 יד ,רודה ילודג יד .'רּתסנחה תמכח,, ןטליהענניײַא שובל ןשינַאטַאלּפ

 סָאד -- תודוס עטספיט יד ןופ רעטכעוו יד ןוא ןטעטירָאטיוא עטסערג

 שארּב ,םילבוקמ יד ,,תמאה ימכח,, יד ןניוא סוטַאקסומ ןיא ןענייז

 ןּב ןועמש 'ר 'ןכעלטענ , םעד ,''רהוז, ןקילייה םנופ רעּפעשַאּב ןטימ

 שֹודק יִּפ .'ןטייצ עלַא ןיא ןּבעל ןלעװ סע רעמרעוו סעמעוו ,, ,יאחוי
 טליפ םילּבוקמ עשידיי יד ןופ טסייג רעד ןוא ,(י"ּבשר יקלאה םייק םלועל
 וטַאקסומ עכלעוו ןיא ,רעדליּב עשיטעֶאּפ יד ןיא ךעלטייד ץנַאג עקַאט ךיז

 ןכעלדנעמוא .םעד ןופ ננוײטשטנַא יד ,'תישארב השעמ ,, יד טרעדליש

 ןייז ןופ לָאוװקרוא ןטשרע םעד -- '!הנושאר הדוקנ,, רעד סיוא לַאטלעװ

 | .4 ןרעוו ןוא

 ,174 ,72 ,68 ,ןטרָאד 1

 וניא תיקלאה הרותה לא תומכחה ןמ אצמנה תודננתחחה םלואו, :68 ,ןטרָאד 2

 ."םופייוו תומכחה ונננש םיפסלפתמה דצמ אלא

 לבא ,תישונאה הלנשהה תוממור לגד אוה הנקנה לבשה הז יכע 3 ,ןטרָאד 8
 | , םייחב ונשפנ םֶׂשֹה הכהא לגד תמאב הז ןיא

 431 ןוא 8 ,4 שורד ,ןטרָאד 4
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 סיוא ןטַאטיצ טימ וטַאקסומ ךיז טסיילפ ,רענדער רעלופטנַאלַאט ַא

 ןכעלשטנעמ םנופ טיײטַאּב ןסיורו םעד ןכייירטשוצרעטנוא רהוז םעד

 ןופ עלָאר רעלאסרעווינוא רעד ןגעוו סָאטַאּפ סיורג טימ טדער ןוא ,טרָאװ

 "תמאה ימכח,, יר ףיוא ךיז קידנציטש עקַאט ןוא 1 םעּבעג ןוא הליפּת

 סָאד ,חה ש ע מ יד זיא רקיע רעד זַא ,ןזייוורעד וצ וטַאקסומ ךיז טסיילפ

 . -סומ טכיירטש ,תווצמ יד .ןָא ט רעטכַארּבלופ ןליוו סנשטנעמ םעד ךרוד

 ,םעד ךרוד טשרע רעּבָא ,ןלָאּבמיס זיולב עקַאט ןענייז ,רעטנוא וטַאק

 ןוא טָאּבעג םנופ ןוא ,ןָאטענּפָא ןוא טליפרעד םרעוו הווצמ יד סאו

 ןיא טרעּפרעקרַאפ ןליוו םנופ גנוגנערטשנא רעד ךרוד יז טרעוו לעפַאּב

 רעקידעּבעל סלַא הלגתנ יז טרעוו םעד ךרוד טשרע --- ןָאט ןכעלשטנעמ

 -ֿטנַא םיא ןיא סָאװ ,ןרעוו ןוא ןייז ןומ טייק רעכעלדנעמוא רעד ןיא גניר

 טמוק וטַאקסוס 2 םלועה תַאירֹּב ןופ דוס רעכעלטענ רעד ךיז טקעלּפ

 יד רעטנוא סרעדנוזַאּב טכיירטש ןוא אצוי-לעוּפ ןשינָאל םוצ רַאפרעד

 ,םייקמ תווצמ יד זיא סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רעד ןופ עלָאר עלַאסרעוװינוא

 םא ,, :ץַאז ןטנַאקַאּב סנקוה ללחה ,ןָאט ןקידתושממ ןיא ייז טרעּפרעקרַאפ

 -יוטש ןקיטראנוייא ןייז ףיוא וטַאקסומ טרעלקרעד ,!ןאכ ?כה ןאכ ינא

 רעד שיטקַאפ ךָאד זיא ,ךיז רַאפ טלעוו עניילק יד ,שטנעמ רעד ,, :רענ

 עלא ןופ סָאמ יד זיא רע ;טלעוו רעד ןופ ?לח םניא טקנוּפ רעלַארטנעצ

 טכביירטש ,רַאפרעד עקַאט ןוא !זיא'ס סָאװ ,ץלַא ,''? ּכ ח,, זיא רע ;ןטרעוװ

 טָאג יו םעדכַאנ טשרע זַא ,הרוּת רעד ןיא טייטש ,רעטנוא וטַאקסומ

 טָאה טלָאמעד טשרע ,בוט יכ םיחלא אריו -- ןפַאשַאּב שטנעמ םעד טָאה

 8 !ןיא טלעוו ענעפטַאשַאּב ןייז ןייש יוװ ןעזרעד רע

 ףיוא ןטסינַאמוה יד ןופ קוק רעד ןּוא םילּבוקמ יד ןופ ןעעדיא יד

 ןצלעמש טייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעד ןופ עלָאר רעכעלסילשסיוא רעד

 רעצנאג-שינאמראה ןייא ןיא רעקידערּפ ןכיירטסייג רעזנּוא ייּב ףיונוצ ךיז

 ןַא ;דליּב ךעלּביל-קיצרַאה ןקידננלָאפ ןיא טרעּפרעקרַאפ ןרעוו ןוא ,ךַאז

 זיא סנּפָאקוצ דוד ךלמ םייּב זַא ,טלייצרעד עדנעגעל עשידומלּת עטלַא

 ,תוצח ֹוצ ןעמוקעג זיא'ס רָאנ יוװ ןוא ;ןעגנַאהעג לדיפ עראּברעדנּוװ ַא

 ץטסלופטכַארּפ יד ןוא ,טרירַאּב לדיפ יד ןופ סענורטס יד עלעטניוו א טָאה

 ערַאּברעדניוװ עקיזָאד יד .טלעוו רעד ןופ ללח םעד טליפעגנָא ןּבָאה רענעט

 לבוקמ רעד ןוסַאקסומ ןיא זייונמייצ זיא ייּברעד ,44 ןוא 43 שורד ,ןטרָאד 1

 ןוקירטונ עקיצנוק ןוא "תויתוא יפוריצ} ןיא ךיז םפישרַאֿפ רע ןוא ,רענדער םעד רבוג

 ,(3 יּפַאס ןֵש ,"הדוהי לוקא ןוו"א ,208 ,55 ,54 ,הדוהי תוצופנא עז) תואירממינ ןוא

 לש תורונצ ךרוצל לעופב תוצמ לש ןמויק רקיעת 136 ,"הדוהי תוצופנ, 2

 ,װ"א 87 ,81-83 ,17 ,ןטרָאד ;ךיוא עז ,"הלעמ

 | ,40--238 ,ןטרָאד 8
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 דוד זיא סָאד --- 1 שורד ןטשרע ןייז ןיא וטַאקסומ טרעלקרעד -- ,לדיפ
 ,טקנעד ןוא טליפ סָאװ ,שינעפעשַאּב קידעּבעל רעדעי .אפונ המשנ סבלמח
  םעד טָא ןיא דרָאקַא רערעדנוזַאּב ַא זיא ,וטַאקסומ רעטייוו טרעלקרעד
 זבש סלֵא ןעגנוזעג טרעוו סָאװ ,טלעוו רעד ןופ ןוגינ ןרַאּברעדנּווװ-קיצנוק
 רעד ;טנעמורטסניא רעשילַאקיזומ ַא זיא שטנעמ רעדעי .םלוע ארֹוּב םעד
 רעשינַאמרַאה ַא ,ןוגינ ַא ןיא חמשנ רעדעי ןופ תיצמּת ןוא לָאווקרוא
 יכ) דיירפ ןיא רָאנ ,הניכש יד טור רעיורט ןוא תובצע ןיא טינ ,דרָאקַא
 חבש םניא ,דרע ןוא ?מיה ןופ ?ּבוי ןוא גנַאזעג ןיא ,(הנועמּב החמשה
 עצנַאג יד .טלעוו רעד ןופ ?לח רעצנַאנ רעד טגניז'ס סָאװ ,דיל-ּביול ןוא
 ראפרעד ןוא .2 דיל שינָאמורַאה קיצנייא ןייא ךיוא זיא חרוּת עכעלטעג
 רעטסירפ רעד ןופ קיזומ ךָאנ המשנ סנשטנעמ םעד ױזַא טצכעל עקַאט
 ,ננַאזעג ןשלמיה םעד ךָאנ יז טקנעּב סָאד --- רעטלע ןפיט ןיא זיּב םגגוי
 טימ יװ ןסיגפיונוצ ךיז ליוו יז ןכלעוו טימ ,טלעוו רעד ןופ ןוגינ םעד ךאנ
 טרעו ,וטַאקסומ רעטייוו טרעלקרעד ,עקַאט רַאפרעד .לַאװקרוא ריא
 רַאפ טלעוו ַא -- ןטק םלוע ןַא יו טכַארטַאּב רעדנוזַאפ שטנעמ רעדעי
 רעביא סָאװ ,טנעמורטסניא רעשילַאקיומ א ךָאד זיא המשנ ןייז ;ךיז
 המשנ עדעי ,ןדואקַא עשידרע ןוא עשלמיה עלַא ןרעטיצ סענורטס ענייז
 -רעדנוװ םעד רענייטש ריא ףיוא רעּביא טיג ןוא ךיז רַאפ רעּביא טּבעל
 ןעגניז ןטלעוו עלַא סָאװ ,דיל-קנַאד ןוא -ביול עסיורג סָאד ,ןוגינ ןרַאּב
 םנופ סענורטס יד ףיוא טרעמיצ סָאװ ,דרָאקַא רעדעי ןוא .רעפעשַאּב םעד
 ןוא .עינָאפמיס רעשלמיה רעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא טנימענ ,המשנ סנשטנעמ
 םעד ןופ דוס רעפיט רעד טניל ,* ףיסומ וטאקסומ זיא ,עקַאט םעד ןיא םָא
 טרעוו סָאװ ,הנווּכ עדעי ,טרָאװ סעדעי זַא ,ארמימ רעטנַאקַאּב ס'והוז
 תומלוע יד ןיא גנַאלקּפָא ןַא טניפענ ,ץרַאה סנשטנעמ םניא ןרָאּבעג

 טָאה !לארשיל םהל רומא ךל :השמל ה"ּבקה היל רמא, .? םינוילעה

 ןיימ זַא ,לארשי ינּב יד גָאז ייג -- ןהשמ וצ טגָאזעג אוה-ךורּב טָאג
 ןייז לעוו ךיא -- היהא :טסייה סָאד ''!היהא רשא היהא,, זיא ןעמָאנ

 .ןטָאש ןייד ,דליּב-?ניּפש ןייד ןייז לע ךיא !רימ טימ וד יו ריד טימ
 ןייד ףיוא ,רעטכעלעג ןיימ טימ ןרעפטנע ךיא לעװ רעטכעלעג ןייד ףיוא
 ןרָאצ טעװ ןרָאצ ןייד ףיוא ןוא ןייוועג טימ ןרעפטנע ךיא לעֹוװ ןייוועג

 ,קיזמ ןגעװ לעיצעּפס ךיז םלדנַאה שורד ןקיזָאד םעד ןיא 1

 ינב ינפל השמ םש רׂשא הרותה תאוו ,,הריש תארקנ תיקלאה הרותהוא 2
 ,"לארשי ינבב דעל תאוה הרישה היהת ןעמל םהיפב המיש לארשי

 ,46 ,שורד 5

 תרקי תנפ ןבא דסיל שישרתכ אלוממ אוהה דבכנה רפסה לכוא :212 ,ןטרָאד 4
 ,"ולה יתמאה תעדה
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 :ןשטנעמ םוצ אוה-ךירּב טָאג טנָאז---םדאל ה"ּבקה רמא .! רעפטנע רעד ןייז

 וטסדניצ .טנַאה ןיימ ןיא טכייל ןייד ןוא טנַאה ןייד ןיא זיא טכיל ןיימ

 טרעלקרע  ,טסייה סָאד ? ףיוא טכיל ןייד ךיוא ךיילנטרעקַאלפ--ךָא טכיל ןיימ
 פעה ,ךיוה רעד ןיא טבערטש שטנעמ רעד רָאנ יװ ,וטַאקסומ רעטייוו

 רעביא ןרעטיצ ןדרָאקַא עטיז ןוא המשנ ןייז ןופ טכיל סָאד ףיוא טרעקַאלפ

 סָאד ןטכיילפיוא לעה ןגעקטנַא ריא טוט ךיילנ --- סענורטס עטרַאצ עריא

 טימ ןעניישַאב טלעוו עצנטנ יד טוט סָאװ ,טכיל עכעלטעג ערַאּברעדנּוװו

 .לוכיבּכ "ןניוא סטָאנ ,, ןופ ןלַארטש יד

 יד ןוא שינעילַאטיא ףיוא תושרד ענייז ןטלַאהעג טָאה וטַאקסומ
  עגפיונוצ ןענייז סָאװ ,תושרד 82 ענייז ןופ גנוצעזרעּביא עשיערּבעה

 ןּפַאנק ץנַאג ַא זיולּב ןּבעג ךעלריטַאנ ןענָאק ,''הדוהי תוצופנ,, ןיא טלמַאז

 -ךייר ןקיזָאד םעד ןופ טפַארק-רענדער רעקידרעייפ רעד ןגעװו ףירגַאּב

 ןעניד ''הדוהי תוצופנ, רעד ןָאק רעּבָא רַאפרעד .רעקידערּפ ןטּבַאנַאּב

 ןופ טיּבעג ןפיוא ןָאטענפיוא טָאה וטאקסומ ליפ יװ ,תודע רעטסעּב סלַא

 זיא ןעמרָאפ עשיקנערפטלא עטנקירטרַאפ יד ןיא .שורד ןופ ,קיטעלימָאה

 ,ןּבעל ןקידלּפַאצ ןשירפ ןופ ךיוה םעד ןעמעטעוצניירַא ןעננולעג םיא

 -טנגוי ןטימ ןעיײנַאּב ןֹוא ןּברַאפ עקידנרירעמיש עלעה טימ ןשירפפיוא

 ןואיל רסימ חדוהי .ןדרָאקַא-סנַאסענער עקיטסוליסנּבעל יד ןופ ריסקעלע

 ליטס םענייש וצ עּביל יד רוד ןייז ןיא ןקעוורעד טּבערטשעג ותעשב טָאה

 -{ג טָאה ןואיל רסימ סָאװ ,םעד רַאפ .טסנוק-רענדער רעשיסַאלק ןוא

 "'הדוהי תוצופנ,, רעד .טליפרעד דנצנעלנ וטַאקסומ טָאה סָאד --- טפמעק

 טָאה םוטנדיי עשינעילאטיא סָאד סָאװ ,לָאמקנעד רעטסנעש רעד זיא

 -ױעד תושרד ענייז עקינייא ןוא ,קיטעלימָאה ןופ טיּבעג ןפיוא ןפַאשעג
 ןפיפַא .טסנוק-רענדער רעקיטנַא רעד ןופ קרעוורעטסיימ יד ןיא ןענָאמ

 -ץלבָארּפ עשינַאלָאעט-שיפַאזַאליפ ןייר ןנעוו ןעלדנַאה סָאװ ,תושרד יד

 ייז ךיוא -- 'װזַאא תודימ סטָאנ ןגעוו ,תישארּב השעמ ןנעוו ;:זעמ

 -עג םענייפ ןוא קינָאטקעטיכרַא רעקיצנוק רעייז טימ סיוא ךיז ןענעכייצ

 | ,ליטס םענעפילש

 ימע הוה התאש םשכ !היהא רשא היחא וחמ ,היחא רשא היחא ימש  יִכָא 1 |
 המ .ךלצכ ?ךלצ 'ד והמ ,ךנימי די לע ךלצ 'ד :דוד רמא ןכו ,ךמע הװחה ינא ךכ

 םאו ,ךדגנכ הכוב אוה ול הכונ התא םאו ,ךל קחשמ אוח ול קחשמ התא םא ?ךלצ

 ,"ךכ ךל ןתונ אוה ףא תורבוסמ ןא תומועז םינּפ ול הארמ התא
 ריאת התא םא ,.ךדיב ירנו ידיב ךרנ :םדאל ה"בקה רמאַפ ;211 ,ןטרָאד 2

 ,יתוישפנה ויתוחוכ תורנ תקלדה לא ומצע תא םדאה ררועב יכ .,,ךרנ ריאמ ינא ,,ירה
 תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא ןא ,הרונמח תקלדה הׂשעמב זמרנה אוהו
 ,"ץראה לכב םיטמושמ המה 'ד יניע הלא העבש ,תונוילעה
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 יסומ סָאװ ,קרעוו עקיצנייא סָאד טינ רעּבָא זיא ''הדוהי תוצופנ,,

 ךיוא ךיז טָאה רע .רוטארעטיל רעשיערּבעה רעד ןיא ןזָאלעג טָאה וטַאק

 טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא'ס סָאװ ,קרעוו טייווצ ַא טימ ןעוועג םש-הנוק

 ןופ דנַאּכ ןטירד םניא ןיוש ןּבָאה ריס .''ירזוּכה רפס,, סיולה הדוהי

 רעפמעק יד ױזַא יוװ ,ןזייווּוצנָא טייחנגעלעג יד טָאהעג עטכישעג רעזנוא

 בוט-םש יו יאנק ַאזַא רָאנ טינ ,ןעננומערטש עשיטסילאנַאיצַאר יד ןגעק

 ןוא ידופֲַא רעד ךיוא םרעיינ ,'תונומאה רפס , לעב רעד בוט-םש ןּב

 ןטסכעה םעד ףיוא יװ ןזיוועגנָא ''ירזוכ , ןפיוא ןּבָאה שקשרק יאדסח

 ,טינ שוריח ןייק רַאפרעד זיא סע .רעזייווגעוו ןעיירט ןוא טעטירָאטיוא

 ןעננומערטש עשילעטָאטסירַא יד ןעוו ,הפוקת-טנַאסענער רעד ןיא סָאװ

 טָאה'ס עכלעוו ןיא ,עשינָאטַאלּפָאענ ךרוד ןרָאװעג טגנערדרַאפ ןענייז

 יד ןיא ךיז טָאה --- קיטסימ וצ היטנ יד טליפעג רעקינייוו רעדָא רעמ ךיז

 ;ונֹזַאל רעד ןרעה טזָאלעג רעטפָא ץֵלַא ןויירק עשינעילאטיא-שידיי

 "!יוולה הדוהי וצ קירוצ

 הסֹוי ןּב ריאמ סָאװ ,דיליּביול סָאד טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט

 ,'ירזוּכ , םנופ עבַאנסיוא רעטשרע רעד טקישענסיוארָאפ טָאה איחי ןּבא

 ןבלעז םעד ןיא ןבירשעג זיא דיל סָאד .1806 ןיא ןענישרע זיא עכלעוו

 -רעטלע םפסוי ןּב ריאמ ןכלעוו ןיא ,רטעמ-''לוק-רעדיוו,, ןקיטראשנגייא

 ןכָאנ עיגעלע עטנַאקַאב ןייז ןּבירשעג טָאה ,המלש ןּב ףסוי ,עדייז-רעטלע

 ריאמ ןוזנרי טימ טגערפ --- ךָאנ ץלַא ריא טיינ סָאװ,, .1 טיוט סא" בשר

 ןעשזרנָאלּב סָאװ ,רעטסירּפ עשלַאפ ןוא םימוטרח עֶלַא יד --- ףסוי ןּב

 ןיא ןּבָאה סָאװ ,יד ןופ ּפָא טערט ?ןנעוו עמורק ןוא ערעטסניפ רעּביא

 ערמערפ ךָאנ געיעג רעייז ןיא ןוא ןסענרַאפ תֹובָא יד ןופ חרוסמ רעד

 עטיוט .םימלצ עזָאלּבעל ןוא ןצענ ענרעצליה ןּברָאװרעד ייז ןּבָאה תורות

 טרָאװ עכעלטענ סָאד ןוא ןעקנעש ןכיורייוו עטסעּב יד ייז ןעוט רעטענּפָא

 ץענ-ךעננַאלש סָאד קעװַא טפרַאוװו ,ןטָארטענ סיפ יד טימ ייז ייּב טרעוו

 יז ןקיטשרעד סָאװ ,תוריקח עשינָאל-קיציּפש ןוא תורבס עשיפָאזָאליפ ןופ

 !רעהַא עלַא טמוק !תועיבּת עקיצרַאװ עלַא ןעננַאפענ ןטלַאה ןוא ןליפעג

 םעד ןופ טסינעג !םינסז עיורגיזיירנ ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ ,גנוי ןוא טלַא

 -פס רעד זיא טָא ..ןגעקטנַא ָאד ךייַא ןנָארט רימ סָאװ ,ןייוו-םימשּב

 עכעלשטנעמ עלא רפס רעד טעװ ןעיירפרעד ,''ירזוכ ,, םעד םכח םעד ןגעוו
 טייקנייש עראברעדנּוװ ןייז ןוא דייר ענייז ןופ טייקסיז יד ;רעצרעה

 טכייל א יװ .ןסיוו ןוא תמא ךָאנ ןטסולג סָאװ ,עֶלַא ןקידירּפַאּב טעו
 ןגעק ;ןּבײרטרַאפ שינרעטסניפ יד ןלַארטש עקיטכיל ענייז ןעוט ?דנקלָאװ

 ,124-7123 '| ,רֹנַאּב רעטירד ,קרעװ רעזנוא עז 1
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 ץנַאלג םעד ןגעק ךעלמערעוו-ילג עקיטשינ יו קרעוו ערעדנַא ןענייז םיא

 סערעל עשיסרוקיּפַא יד טוט רעייפ קילייה ןייז .תולזמ עשלמיה יד ןופ

 רעקיניזפרַאש ןוא רערעטכינ ַאזַא וליפַא 1 יוו"זַאא ,וו"זַאא ןקיליטרַאפ

 רעקיטכרָאפסטַָאג רעדעי , זַא ,טרעלקרע ,םימודַאה ןמ הירזע יו ,רעשרָאפ

 "רעה יד ןיא ןצירקניַא ןוא ''ירזוּכ,, םעד ןרידוטש ךעלטנירנ ףרַאד דיי

 יולה םעד טלָאז ריא ,טיהעג טייז :םידימלּת ןוא רעדניק ענייז ןופ רעצ

 .5 "ןזָאלרַאפ טינ

 רעקידרעייפ ַא סורעיליטסַאק ןסיורג םעד ןעוועג זיא וטַאקסומ ךיוא

 זיא ננוצעזרעביא רעקינָאװרעװש סנוּביּת ןּבא הדוהי ןיא לייוו ןוא .דיסח

 -.ראפמוא ןוא ?קנוט רעייז ןעוועג זייורעטרע טסקעט-ירזוּכ רעד

 -סומ וצ (1278) טדנעוועג ךיז רערערַאפ סיולה עליפ ןּבָאה ,ךעלדנעטש

 -וצ ןכַאמ םעד ךרוד ןוא ''ירזוּכ , ןפיוא שוריּפ ַא ןּביירש לָאז רע ,וטַאק

 וטַאקסומ ןטכיש-רענעייל ערעטיירּב יד קרעוו עטמירַאּב סָאד ךעלננעג

 ךיז טָאה רע ;טעּברַא רעקיזָאד רעד וצ ןעמונעגנ ךיז קשח סיורנ טימ טָאה

 זתואחסונ עכעלטפירשטנַאה ענעדיישרַאפ טימ רָאנ טינ טצונַאּב ייּברעד

 רעטנַאקַאּב קינייו רעד טימ ךיוא טרעיינ ,גנוצעזרעּביא סנוּביּת ןּבא ןופ

 טקיטמעשַאּב ןעוועג ץלַא רע זיא טוט ןזיּב .לַאנידרַאק ןופ גנוצעזרעּביא

  טשרע ןוא ,קרעוו ןרעייט ןוא ביל ױזַא םיא םעד ףיוא שוריּפ ןייז טימ

 ןרעטנוא טכעלטנפעראפ שוריּפ םעד רעדניק סוטַאקסומ ןּבָאה 1894 ןיא

 !םישח םישחל לע םיטמוקל ונפת -- םישח םישחנ תארקל וכלת המ 1
 .םישוג םישונפ תוינומע תועד -- ולעמ תובאב תובוא ושרדת לא

 ...םישד םישדחו םינשי לא יִר --ָבֶדּו םהילילא לא ונפיו ונוי

 .םישנ םישנא ףט ןקוו רענ - ומחל ימחלו יניי ותש ואוב
 םישפ םישפנ לע לכשו ןח רו -- ּוכֹו רבח תונעט וב רשא רפס

 םישש םישישאו רפשאב ןיִב יא--מצ לכ וורי ומעט בומו וירפ

 ,.יםיׂשמ םישמאב תולפא לכ תונ-ּובָּתִה ןיעמו לכש ריהזי וּב

 ,'וכו "וכו םישא םישאכ םלכאת רקחמ שא -- ךותו רקופ תונעמ רקועו רקוח

 גנוצעזרעביא רעשטייד ַא םימ טקורדעגרעּביא ןַאמּפוק ,ד טָאה דיל-ּביױל עקיזָאד סָאד

 ּ ,117--116 ,| ,",לביּב ,רבעה .פ .רשטייצ , ןיא

 תועדב 'ד תכרב אלמ ותויח םע (ירזוּכה) רפסה, 236 'ַפַאק ,"םיניע רואמא 2

 חול לע בתכיש שקבלו ומצעל ודמלל ול תֹואְי ותירבב ןמאנ ידוחי לכ רשא תויתמא

 םעד "!והלה תא בוזעּת ןפ ךל רמשה :הרהואו יװצ םע וידימלתו וינבמ דחא לכ בל

 ,"יהלאה םכחהפ :ןָא יסורייד םפור "ירזוכהא לעּב

 לאנתג סָאװ ,"ירזוּכ ףיוא שוריּפ רעד ,"הדוהי לוקע וצ עדעררָאפ יד עז 8

 ןיא ןּבילּבעג ןיא ןוא ,טַאהעג םיג גלָאּפרע ןייק טָאה ,1287 ןיא טקידנערַאפ םָאה יּפסּכ

 .(571 ,1848 ,'סטנעירָא ,ד טַאלּברשַארעטילע עז) םנַאקַאּבמוא ןצנַאג
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 -עגרעּביא לָאמ ערערעמ ךָאנרעד זיא רע ןוא ,1 "הדוהי ?וק,, ןעמָאנ
 | .ןרָאװעג טקורד

 רעד טבעלעג ַאוטנַאמ ןיא טָאה וטאקסומ טימ טייצ ןייא ןיא

 טוטנריי עשינעילַאטיא סָאד סָאװ ,רעטנרעלעג ןוא רעשרָאפ רעטסדנטיידַאּב

 .םימודַאה ןמ חשמ ןּב חירזע --- טגָאמרַאפ הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא טָאה

 ןיא ?* 1811 ןיא ךרעּב אטנַאמ ןיא ןרָאבענ זיא הירזע ,(יסָאר יד)

 רעטלַא ןַא טיול .עילַאטיא ןיא תוחּפשמ עשידיי עטסטלע יד ןופ רענייא

 -ַאפ עשיריי עקילעדַא עבושח יד ןופ ענייא םימודַא החּפשמ יד זיא הדנַא

 5 םיור ןיא טצעזַאּב ןוא םילשורי ןופ ןּבירטרַאפ טָאה סוטיט סָאװ ,סעילימ

 ןייוװדניק ןופ ךעלקנערק ןעוועג זיא םימודַא סָאװ ,ףיורעד קידנקוק םינ

 ,גנויצרע עקיטייזליפ ןוא עקידװענרָאז רעייז ַא ןעמוקַאּב רע טָאה ,ןָא

 טרידוטש לעיצעּפס רע טָאה םידומיל עניימעגלַא ןוא עשידיי רעסיוא

 ,תמא .הסנרּפ רַאֹפ רוקמ סלַא טנידעג עקַאט םיא טָאה יז ןוא ןיצידַײמ

 ,רעטרעטאמענסיוא ןוא רעכעלקנערק א ;קחֹודּב טאהעג רע טָאה ,הנויח

 קידנּבעל ,ךָאד ןוא ,!טָאטש וצ טָאטש ןופ ןרעדנַאװ טזומעג רע טָאה

 ךיז ןוא 'הדובעה לעו הרותה לע, ןסעזענ וימי ?לּכ רע זיא ,תוקחד ןיא

 ןעוועג זיא םימודאה ןמ הירזע .םירפס עטּבילעגנ ענייז טימ טריישעצ טינ

 טרעיינ ,דוטארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא רָאנ טינ יקֹּב רעקיטלַאװג א

 -ענער רעד ןופ ןוז רעתמא סלַא ;רעשיועּפָארייא רעקיטנַא רעד ןיא ךיוא

 ןטלַא םנופ ןּבעל סָאד טשרָאפענסיױא ךעלטנירנ רע טָאה הפוקּת-סנַאפ

 רעשינָאלָאעט רעד טימ טנַאקַאּב ןעוועג טוג ךיוא זיא ,םיור ןוא דנאלנכירג
 ךיז ליפ ןוא ,ךריק רעכעלטסירק רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןופ רוטַארעטיל

 תואיקּב סיורג ןייז .ןטפַאשנסיװרוטַאנ ןוא עטכישעג טימ ןּבענענּפָא ךיוא

 ןופ קרעוו יד סיוא טגנערּב רע סָאװ ןטַאטיצ עליפ יד ןופ סיורא ןעמ טעז

 ,סוינילּפ ,טָאדָארעה ,ךרַאטולּפ ,סויצַארָאה ,רעמָאה ,טנָאפָאנעסק ,ןוטלּפא

 (17 'ּפַאק ,וװ ,"הדוהי לוקע ,3 שורד ,"הדוהי תוצופנ,) טנָאמרעד וטַאקסומ 1
 'םיוא טינ רעֹּבָא ןיא סע ,םירישה ריש ףױא שוריּפ ַא -- קרעװ טירד ַא םנייז ךָאנ

 .ןרָאװעג םיהעג

 לכוש :יסור:יד הירזע טקרעמַאב "הניּב ירמא, ןופ לטיּפַאק ןטשרע םעד ןיא 2

 .1571 ןיא ןסָארמענוצ רע זיא קרעװ ןקיזָאד םעד וצ ,"הנש םישש ןבכ יתויחל ןכש

 ונינומדקמ ונלבק רׂשא םימודאה ןמ יתחפשמ} :60 יּפַאק ,"הניּב ירמאע

 | ,"ימורל סומיש הלגהש תורקיה עּבראה ןמ תהא התויה

 עג ךָאנרעד ,ַארַארעּפ ןייק ןרָאּפעגרעּביא ַאומנַאמ ןופ יסורייד ןיא 1542 ןיא 4
 .םיּפ טסּפױּפ רער יװ םעדכָאנ ,1569 ןיא ,עטעינָאּבַאס ,ָאינָאלָאּב ,ַאנָאקנַא ןיא םעל
 .עגקידוצ יסורייד םָאה ,הנידמ ןייז ןיִפ ןדיי עלַא ןּבירמענסױרַא טָאה רעטפניפ רעד
 ,םרוּבעג ןייז ןיא ןרָאפעגרעּביא ,םניש סע יװ ,רע זיא םרָאד ןופ :ַארַארעּפ ןייק םרעק

 87 ,81 'ז ,ואא ,םסטטס 6. 66. ןטוטספ) ןברָאטשענ עקַאט טרָאד ןוא ַאוטנַאמ טָאטש
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 ,רָאדיסיא ,ןאיניטסוי ,סויוועסוועי ,ןיטסוניוא ,סוילענרַאפ ,ןַאיליטניוװק

 -עּפש ןוא ערעטלע ערעדנַא עליפ ,עליפ ןוא ַאלָאדנַארימ עד וקיּפ ,עטנַאד

 עכעלנייווענרעסיוא ןוא תואיקּב עכעלרעדנווװ .1 רעלעטשטפירש ערעט

 ןעוועג ןטנרעלעג ןקידרעװקרעמ ןקיזָאד םעד ןיא ןענייז טסולסטעּברַא

 ,5בש רערָאלק רעפיט ַא יו ,תולעמ ענױזַא טימ ןדנוּברַאפ ךעלקילנ

 -עג ךָאנ וצרעד ןוא שוח רעשירָאטסיה רעתמא ןַא ,ןורּכז רעקיטלַאװנ ַא

 "עג טָאה יסור יד .טנַאלַאט ןשירַארעטיל ןקידנטיידַאּב א טימ טשטנעּב

 -יטס רעטנכייצעגסיוא ןא ןעוועג זיא ,2 םיריש ענעגנולעג ץנַאנ ןבירש

 גנורעדליש עטפאהרעטסיימ ןייז סיוא ןקרעמ וצ טכייל זיא'ס יו ,טסיל

 רעקיזָאד רעד ןזיא ךָאד ןוא .ארַארעּפ ןיא שינרעיטצדרע עקידהמיא יד

 וצ זיִּב ןוא ,'םילּכה לא אבחנ, א ןעוועג רעטנרעלעג רעטּבַאנַאב-ךייר

 ןעניפענוצסיורַא רעווש םינ זיא סע .טקורדענ טינ ךאז ןייק רָאי קיצכעז

 -ָאד דעד .גנוניישרעד דעקידרעוװקרעמ רעקיזָאד רעד ןופ תוּביס עתמא יד
 -רָאטסיה רעכעלטפאשנפסיוו ןֹופ רעדנירנַאּב ןוא רעשרָאפ רעיירפ רעקיז

 זיא רע .רוד ןייז ראפ טזײרּפשעגסיױארָאפ טייוו וצ טָאה קיטירק רעש

 ,טייצ רעד ר ַא פ ןעמוק ֹוצ ןגָארטעג טָאה ?זמ רעייז סָאװ ,יד ןֹופ ןעוועג

 םעד ןצַאשװצּפָא ןענַאטשרַאפ קירעהעג טָאה ה"י עט19 סָאד טשרע ןוא
 סע יו סע מָאה אמונ יסורייד ,ןטנרעלענ ןקיזָאד םעד ןופ טיײטַאּב ןוא טרעוו

 ןוא ןעמוקעג ירפ וצ זיא רע זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה רע ;טליפעג טנייש

 רע טָאה ,ךעלקנערק ןוא ךַאװש .ןעוועג טינ רע זיא רוטַאנ-רעּפמעק ןייק
 רע טָאה .תודדוּבתה רעקידנעטשלופ ןוא ור ךָאנ טרַאנעג ץלַא ןופ רעמ

 טעװ רע ןעוו ,רעטניזעג ליפ ןייז םיא רַאפ טעװ סע זַא ,ןענופענ ראטרעד

 ןוא ךיז ראפ ןטלַאהַאּב ןריפסיוא ןוא ןעגנושרָאפ עכעלטפַאשנסיװ ענייז
 ןוא ליטש ןסעזעג יױזַא ךיז רע זיא .םיּברה תושר ןיא ייז ןעגנערב טינ

 -סַאטַאק עכעלקעדש ַא גנולצולּפ רעּבָא טָאה ;?רעמעק ןייז ןיא ןטלַאהַאּב

 ןטנרעלעג ןעמַאזנייא םעד ןעגנוװצעג סע טָאה יז ןוא טריסַאּפ עפָארטו

 -טנפע רעטיירּב רעד רַאפ ןטערטסױרַא ןוא שינעטלעהַאּב ןייז ןזָאלרַאפ

 -עד טָאה יסורייד ּווװ ,ַארַארעפ ןיא טָאה 1870 טסּברַאה ןיא .טייקכעל

 200 רעּביא .ןכָארּבעגסױא שינרעטיצדרע עקיטלַאװג א ,טּבעלעג טלָאמ

 78 ,10 ,9 ,5 ,| ,ּב ,(1865 ,עּבַאגסיוא רענליװ) "םיניע רואמ, :לשמל ,עז 1

 00 ,"ףסּכל ףרצמ, 155 וו ן220 ,212 ,154 ,150 ,123 ,122 ,117 ,106 ,90 ,355 ,4

 ,װ"זַאא 6

 עכעלטע ןיא טניײװַאּב םימודאה ןמ הירזע ךיוא טָאה יױזַא ,וטַאקסומ יװ 2
 רואמ} עז) עיָאװַאס סא ןיגָאצרעה רעגנוי רעד ןופ טיוט ןקיטייצירפ םעד םעינעלע
 טיִג קרעװטּפיױה ןייז ןופ לטיּפַאק ןטצעל םעד ןיא ,(עּכַאנסױא םלעסַאק ,ד ןיא "םיניע

 .טסנוקטכיד רעשיערּבעה ןגעװ גנושרָאפ עטנַאסערעטניא ןַא יסור-יד
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 יסור-יד ןֹוא ,ןעמוקעגמוא טכַאנ רעכעלקערש רעד ןיא ןענייז ןשטנעמ

 ער קידנעעזרעד .טעועטַארעג ןבעל רעייז סנ ךרדּב ןבָאה עילימאפ ןייז טימ

 טלייצרעד אפונ רע יו ,םימודאה ןפ הירזע טָאה ,םינּפ לא םינּפ טיוט

 ןגעו ןטכַארט ןּביױהעגנָא טָאה רע :שפנה ןוּבשח ַא טאהעג } םעד ןגעוו

 ןסעגרַאפ טינ לָאז ןעמָאנ ןייז ,תורוד עקידנעמהק יד רַאפ שינעכעדענ א

 טינ ןלָאז תורצוא עכעלטפַאשנסיו עטלמאועג םיא ךרוד יד ןוא ןרעוו

 .ןופ רעקראטש ןפַאש וצ לָאמקנעד א ןסָאלשַאּב רע טָאה .ןוימטל ןייג
 ןיא רעזייה בור סָאד ןעוו ,עפָארטפַאטַאק רעד ךָאנ .ןזיַא ןוא ןייטש

 םענייא ןיא טצעזַאּב ךיז יסור-יד טָאה ,ןרָאװעג בורח ןענייז ארארעפ

 -טסירק א טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה טרָאד ןוא רעפרעד עקידתונכש יד ןופ

 ןוא רעשיפירקָאּפַא רעד ןיא יקּב א ןעוועגנ זיא סָאװ ,ןטנרעלעגנ ןעכעל

 יד ןיא ןרָאװעג ןפאשענ זיא סָאװו ,רוטַארעטיל רעשיטסינעלעה-שידיי

 ,2 םיאנּת ןוא םיאנומשח יד ןופ תורוד

 -םיוא זיא יצ ,יסֹור-יד הירזע ייַּב טנערפעג טָאה רעטנרעלעג רעד

 סָאד, קרעװ ןטנַאקַאּב םנופ טסקעט רעשיערבעה רעד ןרָאװעג טיהעג

 ןדיי יד זַא ,ןייז הדימ טזומענ טָאה יסור-יד ,'!סּועטסירַא ןופ תוחילש

 ןסָאלשַאּב ןַאד טָאה יסור-יד ןוא .קרעוו ןקיזָאד םעד ןופ טינ 523 ןסייוו

 .ןבכַארּפש עשיסַאלק יד טינ ןציזַאּב סָאװ ,רעדירּב ענייז ןענעקַאּב וצ

 -שיריי רעד טימ ללכּב ךָאנ ,סועטסירַא טימ זיולּב טינ ,(שיבירג ןוא ןײטַאל)

 ,הפוקּת רעקידנפערטַאּב רעצנַאו רעד טימ ןוא רוטַארעטיל רעשיטסינעלעה

 ןוא ןּבײרשוצנָא ןזיװַאּב רע טָאה ? רָאי ןּבלַאהטרעדנָא ןופ ךשמ ןיא

 יירד סיוא טיײטשַאּב סָאװ ,'םיניע רואמ,, קרעוו-ןזיר ןייז ןריטקַאדער

 ןיא שינרעטיצדרע רעד ןופ גנוּבײרשַאּב יד -- םיחלא לוק (1 לייט

 * ""תוחילש , סּועטסירַא ןופ גנוצעזרעּביא יד --- םינקז תרדה (2 ,ַארַארעפ

 עטכישעג רעשידיי ןגעוו ןעננושרָאפ גנולמַאז ַא --- ''הניּב ירמא,, (8 ןוא

 'ַאק 00 סיוא טײטשַאּב סָאװ ,ךוּב עטצעל סָאד טָא .עינָאלָאעכרַא ןוא

 ,קרעוו סיסורייד ןופ לייט רעטסקיטכיוו רעד זיא ,ןעלטיפ

 ןיא ןּבָאה סָאװ ,תוּביס יד ףיוא ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 -ַארנָאירָאטסיה רעד ןופ ילּבפיוא ןקרַאטש םעד ןפורעגסױרַא ה"י ןט6
 רעד יסורייד הירזע זיא עקַאט רַאפרעד טא ,ןדיי ייּב דוטַארעטיל רעשיפ

 1 'ֹּפַאק ,"הניּב ירמא, 1

 ,"םיהלא לוקא עדנע עז 9

 ,1572 טסּברַאה ןיּב 1571 גנילירפ ןופ 8

 לקיטרַא סנײטשכַאװ .ּב עז "םינקז תרדחא ןופ גנוצעורעביא רעשידיי ַא ןגעװ 4

 ,274--26/ | ,"ןטּפירש עשיגָאלָאליּפ, ןיא
(10) 
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 ַּפִא ךיז טיג סָאװ ,רעשרָאפ עקידנטיידַאּב עשידיי יד ןשיווצ רעטשרע
 עשימָאזָאליפ ןופ קיטירק טימ טינ ,ןעמעלּבָארּפ עשיפָאזָאליפדןייר טימ םינ
 ,ליטירק רעשירָאטסיה טימ ךעלסילשסיוא רָאנ ,ןעעדיא ןוא תוטיש
 ןופ דניק סלַא .ןלעווק עכעלטכישעג ןייר ןטכיײלַאּב ןוא ןשרָאפסיױא טימ
 -ביל רעסיורגנ ַאזַא טימ ןטלאהרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,הפנקת-סנַאסענער רעד
 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד יסור-יד זיא ,טלעוו רעקיטנַא רעד וצ טפשש
 -ָאעדוי רעד ןופ קרעװ יד רוטארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא טריפעגניירַא
 סיױא הליפ טימ רענעייל ןשידיי םעד טנעקַאּב ,הפוקּת רעשיטסינעלעה
 -ירג רעטמירַאּב רעד טימ ךיוא ןוא 1 (ינורדנסּכלַאה הידידי) הירדנסּכלַא
 -סנּבעל ןייז יסורייד טָאה טסיזמוא טינ .2 גנוצעזרעּביא-לּביּב רעשיכ
 ןַאמ רעד ןעוועג ךעלקריוו זיא רע ;''םיניע רואמ , ןּבענעג ןעמָאנ ַא קרעוו
 עכעלטסירק יד ןעוו ,הפוקּת רענעי ןיא .ןגיוא ענעפָא עקיטכיל יד טימ
 ןיא ןוא תֹובֶָא תרוסמ ןיא טּביױלנעג דנילּב ךָאנ טָאה טלעוו עשידיי ןוא
 ,'םיניע רואמ ,, לעּב רעד ,רע טָאה ,םינומדק יד ןופ טעטירָאטױא םעד
 -וצסיוא שיטירק ןפוא ןכעלטּפַאשנסיװ גנערטש ַא ףיוא ,טומ םעד טַאהעג
 ףיוא ןזָאלרַאפ ןגארפ עשירָאטסיה ןיא ךיז ןָאק ןעמ טייוו יו ףיוא ןשרָאפ
 -ץנוצ ידכֹּכ .ןלעווק עטקילייהעג הרוסמ רעד ךרוד יד ףיוא ,םינומדק יד
 ןזָאלרַאפ דנילּב טינ ךיז ףרַאד רע זַא ,קנַאדעג םוצ רענעייל םעד ןעניזוו
 זיא ,ןלייצרעד ''םינומדק , יד סָאװ ,ץלַא טינ ןוא ןלעווק עטלַא יד ףיוא
 םעד ףיוא טלעטשענּפָא לעיצעּפס ךיז יסור-יד טָאה ,תמא רעשיראטסיה
 -עגנייַא ןעוועג טינ ךָאד זיא קרעוו ערעלוּפָאּפ עקיזָאד סָאד .* ''ןופיסוי
  ךָאד טָאה טסקעט ןייז ןריקיטירק ןוא ,טייקילייה ןופ שובל םניא טליה
 טימ ''םיניע רואמ ,, לעּב רעד עקַאט טָאה ,תוסרוקיּפַא טימ טקעמשעג טינ
 טייצ רעד טימ זיא קרעוו עקיזָאד סָאד קרַאטש יװ ,ןזיוורעד תופירח סיורג
 סרעּבײרשּפָא עקידרעטעּפש יד טרעּפמולענמוא יװ ןוא ןרָאװעג טזיירגרַאפ
 .טרעדנערַאפ ןוא טיירדרַאפ טסקעט ןטְלַא םעד ןּבָאה סרָאטַאיליּפמָאק ןוא
 טשראפענסיוא שיטירק טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא יסור"יד
 יד --- עטכישענ רעשידיי רעד ןיא הפוקּת עטסלקנוט יד ןטכױלַאּב ןוא
 ,ןודקומ רדנסּכלַא זיּב שרוּכ ןופ ,עשיסרעּפ

 -ָארכ ןיא ןעוועג דיּפקמ קרַאטש טינ ללכּב ןּבָאה דומלּתה ימכח יד
 ןושאר תיּב ןּברוח ימיּב ןעשעג ןענייז סָאװ ,תוישעמ .ןטַאד עשינָאלָאנ

 ,6-3 'ּפַאק ,הניּב ירמאג 1

 ,9--7 'ֹּפַאק ,'הניב ירמא} ן"םינקז תרדהע ?

 .סיוא רענליװ רעד ְךָאנ ןריטיצ רימ) 229 ,5--224 ,118 ,114 ,'הניב ירמאא 5
 ,(1865 עּבַאג
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 סשיוא םיטרּפ עשיגארט טימ טשימענפיונוצ ןטלעז טינ דומלת ןיא ןרעוו

 רעכעה םורַא טמענ סָאװ ,הפוקת עשיסרעּפ עצנַאג יד .ןטייצ סעסוטיט

 ךרעּב ןופ רוד ןייא ןיא ןּפמורשעננעמַאזוצ דומלת םניא טרעוו ,רָאי 0

 עקיזָאד יד זיא ,יסור-יד קנַאדַא רָאנ עקַאט ןוא ,רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע

 יֹזַא םוטנדיי םנופ עטכישענ-סננולקיווטנא רעד ראפ רעּבָא ,ענעטעגרַאפ

 םיורג טימ טָאה רע .!ןענַאטשענפיוא םיתמה תיחּת הפוקּת עקיטכיוו

 םישרדמ יד ןוא דומלּת םעד סיוא ןלעװק עשידיי יד ןכילנרַאפ תומירח

 ןוא רעשיטסינעלעה-ָאעדוי רעד ןיא טכַארּבעג ןרעוו סָאװ ,תועידי יד טימ

 ןעגנולעג םיא זיא ןמוא ַאזַא ףיוא ןוא ;רוטַארעטיל רעשימיור-שיסַאלק

 ארזע ןופ תורוד ענעסענרַאֿפ יד טָא רענעייל ןשידיי ןרַאפ ןּבעלוצטיוא

 -דעדנּוװ םעד ןופ םיוט ןכָאנ זיּב ה"ד ,תורטש ןינמ זיּב ןטייצ סרפוסה

 רעד טימ ךיז טמענרטפ יסורייד תעּב .רדנסּכלַא ,דלעה ןשינודקומ ןרַאּב

 רע טקעד ,ינש תיּב ןופ הפוקת יד טרעיודעג טָאה'ס גנַאל יוװ ,עגַארמ

 רעּבָא טָאה סָאװ ,תמא ןרָאלק םעד רענעייל םעד רַאֿפ ףיוא זייווכעלסיב

 סָאװ ,סָאד זַא ,תוסרוקיּפַא עטסערג יד יוװ ןזיווענסיוא ןטייצ ענעי ןיא

 ןלאעד םוש ןייק טָאה ,םלועה-תַאירּב ןופ גנונעכערטייצ רעייז ןריפ ןדיי

 ןָא ,קיטכיר דנאטשמיא טינ זיא םדא ןּב םוש ןייק םערָאװ ,טינ דוסי

 םדא טניז תורוד ןופ טייק עצנַאנ יד ןענעכערוצסיוא תועט םוש ַא

 "'םיניע רואמ ,, לעּב רעד סיורא ייברעד טערט בנַא .ןָא רוד סנושארה

 ייז זַא ,ןעניימ סָאװ ,'ןיצק יבשחמ,, יד ןנעק קיטירק רעפראש ַא טימ

 יילרעלּכ ןוא 'תויתואה יפוריצ,, ןופ ףליה רעד טימ דנטמשמיא ןענייז

 רעטיול זיא סָאד , .ןעמוק טעװ חישמ ןעוו ,ןגָאזסיױוארָאפ תואירטמיג

 5 סעּכ טימ סיוא רע טפור ,''שינעדנעלּב ןוא ןטיײקשירַאנ

 יסור-יד ךרוד ןרעו ןגַארפ עקיטכיוו רעייז ערעדנַא עליפ ךיוא

 ,ןלעװק עטסקיטרַאנדײשרַאֿפ יד ןופ ףליה רעד טימ ןטכיױלַאּב שיטירק

 ןעייטש סָאװ ,ןריפסיוא ןוא תוטלחה וצ טפָא ץנַאנ ייּברעד טמוק ןוא

 זַא ,טוג רעייז טסייוו יסור-יד ,תמא .הרוסמ רעד טימ הריּתס רעלופ ןיא

 -רָאפ ץנַאג רַאפרעד סָאד רע טוט ,תוסרוקיּפַא טימ קרַאטש טקעמש סָאד

 -ןרפ ַא ןיא ןתמא עכעלטפַאשנסיוו ענייז ןליהוצנייַא ךיז טסיילפ ,קיטכיז

 -טנַא וצ ךיז קיטיינ רַאפ וליפַא טלַאה רע .םימש תארי ןופ שובל ןעמ

 5 ןלעװק עדמערפ טימ ךיז טצונַאּב רע סָאװ ,רענעייל ןרַאפ ןקידלוש

 .41--29 םיקרּפ ,"הניּב ירמא, 1

 לכה האירשמינו ןובשחב תויתואה וא תולמה םיבשוחהא :104 ,|| ,ןטרָאד 2

 | .,"חור תוערו לבה
 - ,לטיּפַאק רעטייוצ ,ןטרָאד 8
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 וצ רענעייל םעד ןעננערּב ךיז רע טסיילפ ,טירט ייּב טירט ,הגרדהּב ץנַאג

 עסיורג עקַאט ןענייז םִאֹו ,רומלתה-ימכח יד זַא ,גנונייצרעביא רעד

 ףיוא סױרַא רעּבֶא ןנָאז ,םיניד ןוא ןנַארפ עזעיגילער ןיא ןטעטירָאטיוא

 רעקידנעטשלופ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תועד ענױזַא ןטיבעג ערעדנַא

 טכיירטש ,ןעמ ףראד ךיוא .1 תוחנה עכעלטפַאשנסיוװ יד טימ הריתס

 ןקוק סארמימ ןוא תודגַא ,םישורד ערעייז עליפ ףיוא ,רעטנוא יסורייד

 ,ןעננוצוּפַאב עשירָאטיר ןייר ןוא ןעננוכיײלגרַאפ עשיטעָאּפ ףיוא יוװ זיולּב

 רעייז ןיא ןּבױלג ןוא טסנרע ייז ןעמענ בייוחמ טינ ןיא רענייק ןוא

 .5 טשּפ ןכעלטרעוו

 יומ הירזע ךָאנ טָאה ,טרעוו ןכעלטמאשנסיוו ןסיורו םעד רעסיוא

 םעד ךָאנ .טײטַאּב ןשירארעטיל ןקיטלַאװג א קרעווסנבעל סמימודאה

 -נסיוו ןופ רעטסיימ רעטסערג רעד ''םיניע רואמ , לעּב רעד זיא ם"'במר

 ןגיוצענפיוא .רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעטלַא רעד ןיא ליטס ןכעלטפַאש

 ,רוטַארעטיל רעשימיור רעקיטנַא רעד ןופ עזָארּפ רעשיפַאלק רעד ףיוא

 -טפאשנסיוו רעשיערבעה רעד ןיא טכַארּבעגניירַא םימודאה ןמ חירזע טָאה

 ןוא טכױהַאּב ,ליטס ןטקַאזקע ןרָאלק ןשינײטַאל םעד רוטַארעטיל רעכעל

 רעשירעלייצרטד רעשילביב רעד ןופ םטיר ןשינַאמרַאה םעד טימ טבעלַאב

 | ,5 ץזָארּפ

 רעייז ןעוועג זיא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יוװ ,יסורדיד

 ןייז ,שובל ןעמורפ א ןא ןליהוצנייַא ךיז טסיילפעג טָאה רע ;קיטכיזרָאפ

 טָאה ץלא סָאד -- ןניוא יד ןיא ןפראו יֹוזַא טינ ךיז לָאז תוסרוקיּפא

 שיסור-יד ןעוועג ןענייז ךעלנייוועגרעסיוא וצ ,יירפ וצ ,ןפלָאהעג טינ רעּבָא

 ןיא טסעטָארּפ ןייק ןפורטיורַא טינ ןלָאז ייז ,ןעננויושנָא ןוא ןעקנַאדענ

 -םיימ ןייז זא ,ןנָארטעג טָאה ?זמ סיסור-יד .ןזיירק עשיסקָאדָאטרָא יד

 ,ףדירי רעקיטסיינ ןופ ,העיקש ןופ טייצ רעד ןיא ןענישרעד זיא קרעוורעט

 ךָאנ ןענייז םסנַאסענער ןוא םזינאמוה ןופ ןלַארטש עקיטכיל יד ןעוו

 רעשירענירק ןופ סנקלָאװ עלעקנוט יד םטימ ןרָאוװעג טקעדַאּב טשרָאקַא

 םערוטש ןקיטלַאװנ ַא ןפורעגסיורא טָאה ''םיניע רואמ ,, רעד .עיצקַאער

 עשינּבר יד ןיא .? ןזָאלרַאפ טָאטשרַאװקורד םעד טָאה רע רעדייא ךָאנ

 טנקייל יסור-יד הירזע זַא ,העידי יד שער ןסיורג א טכַאמעגנָא טָאה ןזיירק

 ,11 י'ּפַאק ,ןטרָאד 1

 ,16--15 יּפַאק ,"הניּב ירמא, 2

 ,עפס טָאה טסיליטס םלַא םימודאה ןמ הירוע ןופ טיטַאּב ןסיורג םעד ףיוא 8
 | ,26-25 .| ,1912 ,"חפשה} ןיא ןַאמעדריג השמ ןויװעגנָא לעיַצ

 ,(ַאוטנַאמ ןיא) 5-15/3 ףךשמ ןיא טקורדעג ךיז טָאה .םיניע רואמ,} רעד 4



 140 ןדיי ייּב רוטַארעסיל רעד ןופ עמכישעג יד

 תרוסמ ךרוד טקיליײהעג ןזיא סָאװו ,גנונעכער-טייצ רעשידיי רעד ןיא

 ץבטח ךרד יּפלע םיסינ עסיוועג ןרעלקרעד ֹוצ הזעה יד טָאה ןוא ,תֹובָא

 טרעװ סָאװ ,השעמ יד עדנעגעל עשיטעאּפ עטושּפ סלַא ןטכַארטַאּב ןוא

 ןופ טיוט םעד ןנעו ('ב 'מע ,86 ףד ,ןיטנ) ארמג רעד ןיא טכַארבענ

 חומ םעד טרעּבנעעג םיא טָאה עלענילפ ןיילק ַא ױזַא יו ,עשרה סוטיט
 ,יסור-יד רענעסַאלעג ןֹוא רעכעלקנערק רעד ,לּבָאנש םענרעזייַא ןייז טימ

 עליפ ֹוצ ןסורד ןתעּב ךָאנ טָאה ,םולש ףדור ַא ןעוועג עבטּב זיא סָאװ

 ,ןעננורעלקרעד ןוא םישוריּפ ןּבירשעג ןעננוניימ עטנָאזענסיורַא ענייו

 דיז ןּבָאה סָאװ ,!ןלעטש עטקורדענּפָא ןיוש ןפרָאװעגסױרַא זייוורעטרע

 ןקורדסיוא עפרַאש ערעייז טימ ןגיוא יד ןיא ןפרַאװעג קרַאטש וצ ןיוש

 -עננייַא ןקורד םעד תעּב רע טָאה אחרוא בנַא .? ןריפסיוא עשיטירק ןוא

 רצמ ןלַאפנָא יד ףיוא ןרעפטנע ענייז קרעוו ןייז ןֹופ טסקעט םניא ןסָאלש

 יד ןקיורַאב טנעקעגנ טינ רעּבָא טָאה ץלַא סָאד .םינּבר עקיטכרָאפסטָאנ יד

 טָאה קיטירק עיירט סיסורייד סָאװו ,םערוטש םעד ןליטש ןוא רעטימסענ

 רעד ךיוא טָאה ךעלדנע .ןזיירק עטנרעלעג עשידיי יד ןיא ןפורענסיורַא

 ,ןרָאלראפ דלודענ ןייז יסור-יד רעקיור

 זיולּב ןּבירשעג --- יסורדיד טרעלקרעד --- ,קרעוו ןיימ ּבָאה ךיא,
 ןעגנערּב קרעוו ןיימ טעװ ייז ,ןסיוו ךָאנ ןראג סָאװ ,עקידנַאטשרַאפ רַאמ

 ןסייּב סָאװ ,סעקעובצ ןוא רעּבָא םינָארַאנ .ןנינענרַאט ןוא דיירפ עסיורנ

 3 "!ןרירנָא טינ ךוּב ןיימ יז ןלָאז --- ןעגנַאלש יד יו

 ןייז טעוװ ןסיוו .ךָאנ ןרַאנ סָאװ עלא זַא ,טסיירט יד ךיוא רעּבָא

 ןייז ןגעק .רעקנעד ןעמאזנייא םעד טרַאנענּפָא טָאה ,ןעיירפרעד קרעוו

 -נעמוק יד רַאפ ןפַאש טלָאװעג ךיז טָאה רע סָאװ ,'!לָאמקנעד , םעד ,קרעוו

 ,"'םיעובצ ןוא םינָארַאנ ,, זיולּב טינ ןטָארטענסיױרַא ןענייז --- תורוד עקיד

 -ַאטעטַאמ רעטנרעלעג רעטנַאמרעד רעירפ ןיוש רעד ,דניירפ רעטלַא ןייז

 קרעוו ןייז טימ טנעקַאּב טָאה יסור-יד ןכלעוו ,ילַאיצניװַארּפ חשמ ,רעקיט

 ,5 'מונ ענַאליײב עז 1

 ,42 ,28 .ּפָאק ,'הניב .ירמא} 2

 :קרעװ םנוּפ ףוס םוצ טקורדעג זיא סָאװ ,דיל סָאד ךיוא עז ,2 יּפַאק ,ןטרָאד 8

 םיננבנח 95 תויה חטכא אלה

 ,םישקבמ וינפ תאו ֹונ םיחמש

 ג 6 4 2 6 6 6 9

 םיעובצ וא םיאתפ םע סָּפָאְו

 םישחכה יליעמ םימועהו

 וב יעני יתלבל תורכא תירב

 .סישחנכ וחוכשי םה אלה
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 רואמ , םעד ןגעק ןטָארטענסױרַא זיא ,קורד ןופ סױרַא זיא'ס רעדייא ךָאנ
 -טנ טָאה יסורדיד סָאװ ,ראפרעד ץלַא ,''תונשה,, עקידנרָאצ םימ "'םיניע
 רעשידיי רעד ןופ טייקיטכיר רעד ענונּב תוקיפס ענייז ןגָאזוצסױרַא טגַאװ
 ףָאנ דְלַאֹּב .! הרוסמ רעד ךרוד טקילייהעג זיא יז שטָאכ ,גנונעכערטייצ
 -פ סיוא יצניפ קחצי ןיסור-יד ןנעק ןטָארטעגסױרַא זיא ילַאיצניוװַארּפ
 טרעדורענפיוא טָאה קרעוו שיסרוקיּפַא סיסוד-יד ןגעוו העידי יד .* ָארַאז
 רואמ, רעד רעדייא ךָאנ ,דומלּתה ילודג ןוא םינּבר עשינעילַאטיא עֶלַא
 1874 ןסינ ןטרעפ םעד ןּבָאה ,ןעזרעד טלעוו עקיטכיל יד טָאה ''םיניע
 הדוהי לאומש ןוז סַאודַאּפמ ם''רהמ ןטימ שארּב ,עיצענעוו ןופ םינּבר יד
 או ,תוליהק עשינעילַאטיא עלַא ןיא 3 זורּכ ַא טקישעצ ,ןגיוּבנעלענעצַאק
 טינ ךיז רָאט דיי רעקיטכרָאפסטָאנ ןייק זַא ,עידומו זירכמ ןענייז ייז
 םעד ןופ שינעּבױלרעד רעלעיצעּפס ַא ןָא ךיז ייּב ןטלַאה וצ ןגעוורער
 וו ,'/םיניע רואמ,, קרעוו שיסרוקיּפַא סמימודאה ןמ הירזע ארתאד יראמ

 ןֹובֶא עקילייה ערעזנוא סָאװ ,ןעקנַאדעג ענױזַא טגָאזעגסיױורא, ןרעוװו סע
 .""טסּוװעג טינ ןוא טרעהעג טינ ייז ןגעוו ןּבָאה

 "םיניע רואמ,, םעד ןגעק ןענייז םינּבר רענַאיצענעװ יד ךָאנ ךיילג

 ,ַאודַאּפ ,ַארַארעפ ,םיור :טעטש ערעדנַא ןופ םינּבר יד ןטָארטעגסױרַא

 םחנמ םהרבַא ,בר רענָאטערק רעד .א"א ַאנַאקנַא ,ַאנָארעװ ,ָארַאזיּפ

 -וקוק טינ ,''הלולּב החנמ,, סרעוו ןטנַאקַאּב םנופ רעסַאפרַאפ רעד ,וטרוּפ

 ןגיוא יד ןיא 'םיניע רואמ,, םעד ךָאנ טָאה אפוג רע סָאװ ,ףיורעד קיד

 ןיז ןופ ףוס ןיא טכעלטנפערַאֿפ אפוג יסורייד טָאה "תונשה, סילַאיצניװָארּפ 1

 ,רעפטנע ןייז םימ ןעמַאווצ קרעו

 ,1 ,"המכחל ףרצמפ עז 8

 איהי, :ןורכ ןטנַאסערעטניא ןקיזָאד םעד ןופ םסקעמ םעד ָאד ןעגנערּב רומ 8
 םימודאה ןמ הירזע 'ר שדחמ סיפדהו רבחש רפסה רבד עמשהב !םכילע םימש ארומ
 ,הניב ירמאו םינקז תרדהו ,םיהיא לֹוק :ויקלחו "םיניע רואמ; וארקי רשא ומש הוו
 םישרח םישורד ולכ אלמ הנהו ,םלוע ימי םינוכמ הוה ישילשה קלחהמ םיקרפ תצק ויהו

 תולהקמ ריעו ריע לנבש םלוע ינואג ומיכסח ,םייחב םקלח םישודקה וניתובא םורעש אל

 להק ללכמ היהיש ימ לכוי אלש תומתוחה לע םיאבה הילטיאב רשא תונורקה שדוקה
 רובחה ותושרב קיוחהל םהירבד לע ,םידרחה םתלוז לכו םירצחה יתבו םהמ הדע הדע

 תושר גישי םהמ דיחיו דיחי לכש ירחא םא יכ וב תוגהל אלו ותצק אלו ולכ אֹל 'זנה

 אובת םהילעו םעני םיעמושלו םימכה ירבד לע רבוע רמֹוחב .וריע ימכחמ םותח בתכב
 ססחוזוטט+ 4 לקיטרַא ןייז ןיא ןַאמּפױק ,ד םכעלטנפערַאּפ סָאה וורכ םעד ,"בומ תכרב

 1:0056016 665 100069 ם'2524/04ג 06 2059 (86ט36 4. 64. ןטוט69 22410) 1806, 77- 87)

 עגונּב ןטנעמוקָאד עטנַאסערעטניא רעײז ערעדנַא עקיניא ךיוא םקורדעגּפָא ןענייז םע ּוװ
 , םיניע רואמ, םעד ןגעק ןכָארּבעגסױא טלָאמעד טָאה'ס סָאװ ,ףמַאק םעד

 ,85--84 ,טעּברַא עטריטיצ רעירפ סנַאמּפױק עז 4



 11 . ןריי יב ריטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןכָאנ תּבש סָאװ ,טימרעד טננונַאּב טינ ךיז טָאה ,1 ןעזעג טַאהעג טינ

 םינּבר רענשיצענעוו יד ןופ זורּכ םעד הליהק ןייז רַאֿפ רע טָאה ןענעייק

 רעכלעוו ןיא ,השרד על?עיצעּפס ַא ןטלַאהעג ךיוא טָאה רע ,טנעיילעגנרַאפ

 םעד ןופ ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז לָאז יז הליהק ןייז טנרָאװעג טָאה רע
 ןתמא רעד ןיא ,''םיניע רואמ,, ןעמָאנ םעד טגָארט סָאװ ,ךוּב ןשיסרוקיּפַא

 םנופ תודוסי יד רעטנוא טּבָארג ןוא ןניוא יד סע טרעטסניפרַאפ רעּבָא

 | | ,2 תד ןשידיי
 - עילאטיא ןיא רָאנ טינ שער ַא טכַאמעג רעּבָא טָאה קרעװ סיסור-יד

 -סיודַא הזעה יד טָאה סָאװ ,רפס ןכעלרעפעג םעד ןנעוו העידי יד ,ןיילַא

 ןופ רעוועג ןפרַאש ןטימ הרוסמ רעקילייה רעד ןֹופ טיּבעג ןפיוא ןטערטוצ

 רעטייו רעד וצ זיּב טכיירגרעד טָאה -- קיטירק רעכעלטפַאשנסיוװ

 ןחלוש , ןוא ''ףסוי תיּב , םנופ רעסַאפרַאפ רעטמירַאּב רעד ;הליהק רעתפצ

 ןיוש זיא סָאװ  ,ורַאק ףסוי ,ןקז רעקירָאיײקיצכַא-ןוא-סקעז רעד ,''ךורע

 עשילא ןייד םעד טנָארטפױאַאּב טָאה ,ןענַאטשעג רבק ןיא סופ ןייא טימ

 רעתפצ יד ןכלעוו טימ ,םרח םנופ טסקעט םעד ןטיירגוצ לָאז רע ,עקילַאנ

 רעֶּבָא זיא ורַאק ףסֹויו 5 קרעוו סיסור-יד ןנעק ןטערטסיױורַא ןלָאז םינּבר

 ןייז ןָא סױרַא זיא טינּבױ רעתפצ יד ןופ זורּכ רעד ןוא ,ןּברָאטשעג דלַאּב

 בה רענָארּפ רעד ,סעדנענעל-סקלָאפ ליפ ױזַא ןופ דלעה רעד .המיתח

 רע זַא ,'םיניע רואמ,, םעד ןגעק טכַארּבעגפיױא ױזַא ןעוועג זיא ,ל''רהמ
 רכז רעד ןרעוו טעװ טקעמענסיוא זַא ,רעכיז ןיִּב ךיא,, :טרעלקרעד טָאה

 ןשיווצ ןרעוו סע טעװ טנכעררַאפ ןוא קלָאפ ןשידיי םייּב רפס ןקיזָאד םנופ

 * "'םהּב תורקל רוסֶא,, :ןד ןעמ זיא ייז ףיוא סָאװ ,רעכיּב עשיסרוקיּפַא יד

 ןוא טקורדעג ךיז טָאה ''םיניע רואמ ,, רעד ּוװ אפונ ַאוטנַאמ ןיא
 דניירפ עטוג עטלַא סיסור-יד טליּפשעג עלָאר עבושח אזַא ןּבָאה'ס ּוװ

 רע זַא ,ונַאפ םחנמ לבוקמ םוצ ווירּב ןייז ןיא ןָא ןײלַא םזייו וטרופ םחנמ 1

 ךערּפשעג ןכעלנעורעּפ ַא סיוא רעֶּבָא סייװ רע ;ןעזעג םינ ְךָאנ .םיניע רואמ, םעד טָאה

 אל יכ תמאה :גנונעכער:םייצ רעשיריי רער ןיא םנקיל רענעי זַא ,יסור:יד הירזע םימ

 ירבדנ ץצולתמ ותויה יתעמש העומשה יפ לע רשא רפסה יטרפ רתי תוגלפל יתדרי

 התיה ןיד לעב תאדוה ,האירבה תונשמ שורדה ןכא ,הנה דע ייתיאר אל יכ ,ל"זח

 | "הוה ערה רבדה ינזאב שחל דימת האוטנמב יתויחב ןכ יכ ,ילצא

 הֶלהּתו ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה םטַאטשרעּבלַאה מָאװ ,וירּב םופרופ עז 2

 | ,3--1 ,"השמל

 ןואג םעד ןגעװ טקעּפסער סיוהג םימ קרעװ ןייז ןיא טדער אפוג יסור:יד 8

 ורַאק ףסוי הרוּתה

 , הוה רפסל וראשי אל יכ ינא חטבומוא :42 } ,28 } ,1589 ,"הלוגח ראג, 4 |

 םינוציחה םירפס ללכב אוה הז רפסו ,וטפשמכ ותוא ונודי קר ,לארשיב תיראשו םש

 | ,"םהב תורקל רוסא רשֲא
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 חיחי ןטָאּברַאפ םינּבר יד ןּבָאה ,ילַאיצניװַארּפ השמ ןוא וטַאקסומ הדוהי

 דואמ., םעד ןענעייל וצ ,רָאי 29 טלַא טינ ךָאנ זיא רע דלַאּביװ ,היהיש ימ

 .שינעּביולרעד עלעיצעפס ַא ףיויועד ןעמוקַאּב טעװ רע ןדייס ,''םיניע

 טימ ןטָארטענסױײרַא יסור-יד זיא תומרח ןוא ןלַאפנָא עלַא יד ףיוא

 םענעסַאלענ ,ןקיור ןיא .'ףסּכל ףרצמ , ןעמָאנ ןרעטנוא תולצנתח בתּכ ַא

 -טייצ עשידיי יד זא ,םינּבר עזנורּב יד ןזייוורעד וצ יסור-יד טווּורּפ ןָאט

 עשינומדק יד ןיא ;! יניסמ חשמל הכלה ןייק טינ ללּכ זיא גנונעכער
 ןוא גנונעכערטייצ רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא ןעוועג ןדיי יד ייּב זיא ןטייצ

 גנונעכער רעד וצ ןעננַאגעגרעּביא ןעמ זיא הפוקת רעטצעל רעד ןיא טשרע
 דיוא סיוועג ןלעװ תויאר ענייז זַא ,טפָאהענ טָאה רע .םלועה תַאירּב ןופ

 טזסישענקעװוַא ךיילג ראפרעד טָאה רע ןוא ''תפצ ימכח,, יד ןגייצרעּביא

 * תפצ ןֹופ םינּבר יד ''ףסּכל ףרצמ,, רַאלּפמעזקע ןַא

 זיא ,ליטס ןשיסאלק א ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,''ףסּכל ףרצמ,, רעד

 -םנּבעל ןייז ףיוא ןלַאפנָא עפרַאש יד ."'גנַאזעג-ןענַאװש , סיסור-יד ןעוועג

 ןיא רע ןֹוא תוחוּכ עשיזיפ עכַאװש ענייז טריניור ןצנאגניא ןּבָאה קרעוו

 ךָאנ וליפַא רָאנ .(1878 ןופ רעטעּפש טינ) ןּברָאטשעג םעדכָאנ דלַאב

 ףיז טייצ עגנַאל ַא ךָאנ ''םיניע רואמ , ןייז טָאה טיוט סיסור-יד הירזע
 -תיוק .ד ךרוד .םרח ןננערטש םנופ טסַאל רערעווש רעד רעטנוא ןענופעג

 ךָאנ רָאי קיצרעפ זַא ,תודע טגָאז טנעמוקָאד רעטכעלטנפעראפ ַא ןַאמ

 ןטעּבעג םימודאה החּפשמ רעד ןופ רענייא טָאה (1019) טיוט סיסורייד

 ןוא ,/םיניע רואמ,, םעד ןרידוטש וצ ףיוא בר רערַארעּפ םייּב רשכה ַא

 טריטיצ רע תעּכ ,ילעירב ןָאעל ,ח"י ןט17 ףוס ןופ בר רעטנַאקַאּב רעד

 טָאה רע זא ,ןזייוווצנָא ךיילג קיטיינ רַאפ רע טלַאה ,''םיניע רואמ,, םעד

 סָאד ןענעייל וצ רודה לודג א ןופ שינעּביױלרעד עלעיצעּפס ַא ןעמוקאה

 .קרעוו ענעטָאּברַאפ עקיזָאד

 ןוא ,טַאהעג טינ תועט ןייק ''םיניע רואמ,, לעּב רעד טָאה ךָאד ןוא

 עקאט זיא קרעווסנּבעל ןייז .ןרָאװעג םייוקמ עקַאט ןיא ננונעפָאה ןייז

 ןענַאטשענײּב טייצ יד טָאה סָאװ ,טנעמונָאמ ַא ,ןּבילּבעג טנעמונָאמ א

 טינ זיא האובנ סל'"'ירהמ ןטְלַא םעד .ןזייַא ןוא ןייטש יוװ רעסעב םייוו

 שינעכעדעג סָאד ןרָאװענ זיא טקעמענסיוא טינ ןוא --- ןרָאװעג םייוקמ

 ,טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא טינ ןוא ןדיי ייּב טינ ,''םיניע רואמ , םנופ

 ןענַאטשרַאפ טשרע טָאה ןצַאשוצּפָא טרעוו ןכעלטפַאשנסיוװ ןסיורג ןייז ,תמא

 רפסמ לע תתיאובנ הלבק לארשיב התיה אל םלועמ; ;109 ,'ףסּכל ףרצמ} )

 ,29 יּפַאק ףוס ןוא 25 'ּפַאק ,"הניּב ירמא} ךיוא עז ,"הריציז תונשל טצמוצמ

 ,135 ,116 ,"ףסּכל ףרצמ, 5
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 םיסורייד רעּביא ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא ןיוש וליפַא רעּבָא ,טייצ ערעיינ יד

 סיורג ''םיניע רואמ,, רעד טָאה ,ןעגנַאהעג םרח רעשינּבר רעד זיא קרעוו

 "עג 'םיניע רואמ , לעב םעד עקַאט טָאה ןעמ .,ןפורעגסיורַא טקעּפסער

 טָאה ןידִמע בקעי יאנק רעד ןוא רעקנעדיירפ ןכעלרעפענ ַא רַאפ ןטלַאה

 ףרַאד קרעוו סיסור-יד הירזע זַא ,טרעלקרע טרעדנוהרָאי ןט18 ןיא ךָאנ

 םיא ןעמ טָאה ךָאד ןוא .''םיניע רווֲעמ,, רָאנ ,''םיניע רואמ , טינ ןסייה

 יֵּפִלֲע ,תמא -- טריטיצ קיסיילפ רעקינייו טינ ןוא טרידוטש קיסיילפ

 ןכַאמ םסרפמ טינ ידכּב ,ןעמָאנ םייּב םיא קידנפורנָא טינ ,םינָאנַא בור

 םנֹופ ּוס ןזיּב ךיוא ןעמ טָאה עקַאט רַאפרעד ,: רוּביח ךעלרעפעג ַאזַא

 רעב יד טשרע ןוא טקורדענרעּביא טינ ''םיניע רואמ,, םעד ה"י ןט8

 ןוא ןעוועג םילַאונ ענייז ןענייז ,'םיפסַאמה , ילעּב יד ,םיליכשמ רעניל

 רעכעלדניירפ ליפ .ןעוועג הּכזמ עּבַאנסױא רעיינ ַא טימ 1794 ןיא םיא

 זננופ ןטסיערּבעה עכעלטסירק יד ןטלַאהרַאפ ''םיניע רואמ ,, םוצ ךיז ןּבָאה

 ,ישטָאלאטרַאּב ,ףרָאטסקוּב יו עטנרעלעג ענױזַא .טרעדנוחרָאי ןט7

 םיורג טםימ קרעו ערעייז ןיא ןענָאמרעד רָאנ טינ ןגנעלפ ַא'א טרַאהכָאּב

 ןצעזרעּביא ןטלעז טינ טרעיינ ,'םיניע רואמ , לעּב םעד דוכּכה תַארי

 ""הניּב ירמא,, ןופ ןעלטיּפַאק עצנאג ןײטַאֿפ ףיוא

 .310-7207 ,"הנמאנ הירקא וצ תופסוה ,ןושַארמש .מ ןקרעװ ,םיצ ,ץנוצ ;עז 1



 לטיּפַאק רעטפניפ

 :ַאק יד ןוא טכַאמ עשינַאּפש יד -- ,הפוקּתיסנַאסענער רעד ןופ זעיקש יד

 ןוא ןטִיועי יד ,ַאּפַארַאק ןוא ָאלָניאל -- .עילַאטיא ןיא !יצקַאער עשיליוט

 ףיא תופידר יד ןוא ןרָאזנעצ עשירָאטיזיװקניא יד -- ,רעניטַאעט יד ןוא

 -- ,ןפיוהרעטייש ןפיוא ןענַארַאמ יד ןוא דוטלּת רעד -- ,ךוּב ןשידיי םעד

 יד ןופ עלָאר יד ןוא ןמרעפ םעד סולױּפ טסּפױּפ םעד ןופ הריזג יד

 עיצקַאער יד -- ,רעכיּב עשידיי רעּביא רוזנעצ יד -- ,םיריױטקָאד עשידיי

 .ערטש עשיטסימ יד ןופ גנוקרַאטשרַאפ יד -- .הביבס רעשידיי רעד ןיא

 ערעדנַא ןופ ןוא "רהוו, םנופ עּבַאנסױא:קורד עטשרע יד -- ,ןעגנומ

 יד ןופ עלָאר יד -- ,ונַאפייד םחנמ ןוא . קורס לארׂשי -- .םירפס-הלבק
 בקעי -- .ןולוק ףסוי ןוא ץנימ הדוהי -- ,עילַאטיא ןיא םינּבר עשטייד
 ןוא םימש.תארי עשינברישטײד - ,ןגױּבנעלענעצַאק ריאמ ןוא ױדנַאל

 םנופ ןּבעל סָאד -- ,"ןויוח איג, ןײז ןוא לי םהרבא -- ,השורי:סנַאסענער

 -- ,עיפַארנָאיּבָאמױא ןוא װירּב סַאנעדָאמ הירַא ןיא .ָאטעג רענַאיצענעװ

 .ניק סַאנערָאמיד הירא -- ,'םשוּבה תנורע, ןייז ןוא יטלָאװעקרַא לאומש

 .רעּפ סלַא ַאנערָאמ ןגנוּבַאנַאּב עשירַארעטיל ןוא רעטקַארַאכ ןייז ,,ןרָאי:רעד

 סַאנעדָאמ -- ,םעטירָאמױא רעטסערג םלַא "רשיה לכש, רעד -- ,םייקכעלנעז

 .נעק רעטרעטיּברַאפ םלַא בר ַא -- ,םלעװ רעד ןופ ליצדנע םעד ףיוא קוק
 םיימַאּב רעד -- ,עילסעמ ןַאשז ןוא .ַאנעדָאמ הירא -- ,תונּבר ןופ רענ

 -- ,"הנוּבא רעד ןוא "רערעטשעצ, רעד -- ."לכס לוקפ טעלפנַאּפ םנופ

 ,?םהונ ירא, ןוא "דוד ןֹּבא ןײז -- ,הלּבק ןגעק ַאנעדָאמ ןופ ףמַאק רעד

 סיסורדיד ןנעק ףמַאק םניא זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה ריִמ
 םינּבר עסקַאדָאטרָא יד זיולּב טינ טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה ןעקנַאדעג עיירפ
 -ָארייא טימ ןשטנעמ ךיוא טרעיינ ,תפצ סיוא םילּבוקמ יד ןוא עילַאטיא ןיא
 ,!וטַאקסומ הדוהי ןוא ילַאיצניװָארּפ חשמ יו ,גנודליּב רעקיטייזליפ רעשִיעּפ
 ,ייניש ןסיורג םעד ןֹופ םינמיס עטלוּב יד ןעמ טעז םעד ןיא עקַאט ןוא

 .רעד רעירפ ןייז ןיא טָאה ןַאמּפיוק סָאװ ,,יסור.יד וצ ווירּב םוטַאקסומ עז 1
 סוטַאקסומ טלוּב ץנַאג ךיז םליפ ווירּב םניא ,(81 ,ןטרָאד) טכעלטנּפערַאּפ לקיטרַא ןטנָאמ
 ןרעװ סָאװ ,ןטַאד ןוא ןלָאצ יד ןיא קּפקּפמ זיא רענעי סָאװרַאּפ ,יסור:יד ףיוא זגור
 ןושאר תיֵּב רעד טרעודעג ןּבָאה'ס גנַאל יװ ,עגַארּפ רעד וצ עגונּב ,דומלּת ןיא טכַארּבעג
 ינש תיֵּב ןוא

154 



 155 ןדיי ייּב רומַארעשיל רער ןיפ עטכישעג יד

 ןיא ןעמוקענרָאמ ח"י ןט16 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא זיא'ס סָאװ

 עקיזַָאד יד ןוא .םוטנדיי ןשינעילַאטיא םנופ הביבס רעקיטסייג רעד

 עטנענילעטניא עשידיי יד ןופ גנומיטש רער ןיא גנורעדנע עקרַאטש

 -טוא עכעלרעסיוא עקיטסניגמוא רעייז יד טימ ןרנוּברַאפ גנע זיא ןזיירק

 -ָאקע םעד ףיוא טקירדענ רערעווש ץלַא רעטייוו סָאװ ןּבָאה סָאװ ,ןדנעטש

 עדמערפ ןּבָאה טייז ןייא ןופ .עילַאטיא ןיא ןּבעל ןלערוטלוק ןוא ןשימָאנ

 -וטַאק יד טָאה ,רערעדנַא רעד ןופ ןוא ,רנַאל סָאד טציילפראפ תולייח
 יד .לנענ עפרַאש עריא ןזיװַאב רעקידתונמחרּבמוא ץלַא עיצקאער עשיל

 ןוא לָאּפַאעג רעכיא טקיטלעוװענ טָאה סָאװ ,טכַאמ עשירעטילימ עשינַאּפש

 -רעד טָאה ,עילאטיא ץנַאג רעביא הטילש ריא טיירּפשרַאפ בגַא ןוא ,ןַאלימ

 טימ ןטעיטעצ ,םזינאמוח ןופ טסיינ םעד םעטָא ןרעווש ריא טימ טקיטש

 ןעמאווצ ןוא .ןעמולב-סנַאסענער עטרַאצ יד לוויטש עטנוָאּפשַאּב עריא
 טיירפשעצ עילאטיא רעביא ךיז ןּבָאה קורד ןשיטָאּפסעד ןשינַאּפש ןטימ

 רעד ?רַאק ךלמ רעד .עיצקַאער רעשיליוטַאק רעד ןופ לנילפ עצרַאוװש יד

 ףךיוא ןגָארטעג ןיורק רעשינאּפש רעד טימ ןעמַאזוצ טָאה סָאװ ,רעטפניפ

 -עיצאמרָאפער רעד טרעלקרער טָאה ,דנאלשטייד ץנַאנ ןופ ןיורק-רסיק יד

 טָאה טנַאה רענרעזייַא ןייז טימ ,ףמַאק ןטסטרעטיּברַאפ םעד גנונעוװַאּב

 ,ןעיירפ םנופ ןעננוצָארּפש עשירפ יד ןקיטשרעד טולּב ןיא טלָאװעג רע

 יד ןענופעג ?ראק טָאה ףמַאק ןקיזָאד םעד ןיא .קנַאדעג ''ןשיסרוקיּפַא,

 טימ ךיז טָאװ יז ךיוא .ךריק רעשילױטַאק רעד ןיא עציטש עטסקרַאטש

 ןטָארפױא -- ''דּבאלו דימשהל ,, ןופ געוו ןפיוא טזָאלעג טעּפמיא סיורג

 ַאלָאיַאל רעינַאּפש רעד ,עכעלטסייג ייווצ ןּבָאה 1840 ןיא .ןרעטשעצ ןוא

 יָאעט םעד ןוא -ןטִיוזעי םעד טעדנירגעג ,ַאּפַארַאק רענעילַאטיא רעד ןוא

 -עיצַאמרָאפער רעד ךרוד םעד ןעוועג זיא ליצ רעייז סָאװ ,ןדרָא-רעניט

 ןפיטסעפטַאה יינסטיוא רעדיו םערוט ןשילױטַאק ןטרעטישרע םערוטש

 תוסרוקיפא ןנעק ףמַאק ןקידתונמחרּבמוא ןוא ןילּפיצסיד רענרעזייַא טימ

 ןייז סָאװ ,אטַארַאק יאנק ןקידתונשקע םעד קנַאדַא .קנַאדעג ןעיירפ ןוא -

 יד ןיא טרעוו ,ןזיירק עכעלטסיינ יד ןיא ןסקַאװעג רעמ ץלַא זיא העּפשה

 -יוקניא יד -- טומיטסניא רעיינ ַא טריפעגננייַא ןצניוװָארּפ עכעלטסּפױּפ

 יד דנַאֿפ ןרעביא ןרעטשינ ןוא ןכוז זיא עּבַאנפיוא ריא סָאװ ,עיציז

 טימ אפַארַאק רענענייא רעד ץלַא עקַאט ןוא .,תוסרוקיּפַא ןופ ''תערצ,

 םעד טרעלקרעד ךיֹוא סע טָאה ןשרָאט ןעיירפ םוצ סָאה ןקידנענערּב ןייז

 רעכעלשטנעמ ןֹופ רענערט ןטסעּב ןוא ןטסלדייא םעד ףמַאק ןטרעטיּברַאפ

 -נייַא רעטשרע רעד סע רע טָאה סָאד .טַאטשרַאװ-קורד םעד --- רוטלוק
 ןוא קנאדעג ןכעלשטנעמ םעד ןקיטש ֹוצ ידכּב רוזנעצ-רעכיּב יד ריפעג

 ,דֹוּב קידלושמוא אזַא ןליפַא ,טרָאו עמורפ סָאד ןטייק ןיא ןסילשנייַא
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 ןוסזס,, ענַאילטסַאק דניירפ סלעאפַאר ןופ קרעוו עטמירַאּב סָאד יו

 ןיא ,(ןַאמפיוה םנופ תונחנתה רעד ןנעו ךוּב סָאד) '6606/ 0

 ,רעגייטש ַא ,טָאה רעײלּב-רָאזנעצ רעד :ןיעו ןשֹּב רוזנעצ רעד ןופ סיױרַא

 ץיוו ַא טכארבעג טרעוו סע רָאנ ּוװ ,'?ַאנוטרָאפ ,, טרָאװ סָאד טקעמעגסיוא

 ןיא .טלדנאװרַאפ ךיילנ רעכעלטסיינ רעד טרעוו ,ןכעלטסיינ א ןגעוו

 סָאישטַאקַאּב טאהעג טָאה ?לומ ןּבלעז םעד .וװ"זַאא רעגריּב ןטושּפ ַא

 רעד ןעוועג זיא רערעטיּב ךָאנ .קרעוו ערעדנא עליפ ןוא 'ןָארעמַאקעד

 עיצַאמרַאפער יד ןוא םזינאמוה רעד ?ייוו .םירפס עשייערּבעה ןופ ?זמ

 ,רוטארעטיל רעשיערּבעה רעד וצ סערעטניא ןסיורג א ןזיועגסיױרַא ןנָאה

 םוופ םינילּת יד ,ןרָאזנעצ עשיליוטַאק יד ןיוש ןּבָאה ןיײלַא רַאטרעד טָא

 האנש רערעדנוזַאב ַא טימ ןטלאהראפ ךיז קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג ,קנַאדעג

 .ךוּב ןשיערּבעה םוצ

 ןופ שאר םנופ שטנווװ ןטיול טָאה קירוצ רוד ןייא טימ ?ּכח-ךס

 ,ןטנעצ םעד וועל טסּפױּפ ןטעדליּבענ םעד ,ךריק רעשיליוטַאק רעד

 םעד דנעּב ףלעווצ ןיא טקורדענּפָא ןטשרע םוצ רעגעלרַאפ רעכעלטסירק ַא

 ןפיוא ןעמ טָאה םורַא רָאי קיסיירד ןיא ןוא .תומילשּב דומלּת ןצנַאג |

 -טסירק ןופ תולדּתשח רעד ךיוד עקַאט ןוא טסּפױּפ רעדנַא ןַא ןופ לעפַאּב

 ..ןפיוהרעטייש ןפיוא דומלת םעד טנערּברַאפ ,רעקורד עכעל

 -ענ טונ ץנאג א ןעוװעג ןטייצ ענעי ןיא זיא יירעקורד עשידיי ַא

 ןוא ןאיניטסוי ,טיילפיוק עכייר ייווצ ןַאד ןּבָאה עיצענעוו ןיא ןוא טמעש

 ןּבָאה ייז .ןעיירעקורד עשיערּבעה עסיורג ייווצ טנפעעג ,ינידַאנַארּב

 'ייווצ יד ייּב ןיא סע ןוא ןרעדנַא םעד טימ רענייא טרירוקנָאק קראטש

 ןעגנַאגרעד זיא'ס ֹוא ,ךוסכיס רעקראמש ַאזַא ןכַארּבענסיױא ןטנערוקנַאק

 ,םידרמושמ ייווצ טפיוקענרעטנוא טָאה ייז ןופ רענייא ,תוריסמ עטושּפ ֹוצ

 וחילא טימ ןעמאווצ ןּבָאה ייז ןוא ,ָאינילַאפ-יד לאננח ןֹוא ָארָאמ ףסוי

 רעד רַאפ טרטמעג ,ונַאמור המלש ,דמושמ א ךיוא ,ל?קינייא סאטיוועל

 ערעדנַא עקינייא ךיוא ןוא דומלת רעד זַא ,עיציזיווקניא רעד ןופ גנוציז

 1 םוטנטסירק ןפיוא ןלַאטנא עכעלדנייפ טימ לופ ןענייז םירפס עשידיי

 -ַאּב ייז ןּבָאה םינּפל רָאנ ,טיירפרעד רעייז ךיז ןּבָאה ןרָאטיזיוװקניא יד

 יו היוא ןייז שרודו רקוח ןלָאז ייז ,ןלַאנידרַאק ןופ עיסימָאק א טמיטש

 לַאנ טימ טקרעמאּב -- סע ןעמ טָאה סָאד ,, .קיטכיר זיא הריסמ יד טייוו

 טנָארטּפיואַאּב עדנילב -- סויפַאמ יײרדנַא טסיערּבעה רעטעדליּבעג רעד

 סָאװ ,םויסַאמ ײרדנַא ןופ ווירּב עטנַאסערעטניא יד עז םעד ןנעװ תוכירַאּב 1

 ,22:-221 ,"ענערטיײּב} ןייז ןיא טכעלטנפערטפ טָאה סעלרעַפ
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 ,1 "ןּברַאפ ןופ טעטילַאװק רעד ןנעוו גנוניימ רעייז ןגָאזסױרַא סע ןלָאז יז

 ףיוא ןוא ןיד-קסּפ ריא ןנָארטעגסױרַא דלַאּב טָאה עיסימָאקילַאנידרַאק יד

 םעד סוילי טסּפױּפ םעד השקּב ַא טננַאלרעד ךיילג ןעמ טָאה ךמס םעד
 רעייז ןוא עכעלרעפעג יד ןטָארסיױוא רעכינ סָאװ ףרַאד ןעמ זַא ,ןטירד

 םעד ןוא טקיליװעגנייַא טָאה טסּפיוּפ רעד ,רעכיּב עשיערּבעה עכעלדעש
 -ניא יד .לעפַאב ןלעיצעּפס א ןּבעגעגסױרַא רע טָאה 1998 טסונװַא ןט2

 טכַאמענ ןּבָאה ייז ,עטקיטכעמלוּפַאּב עריא טקישעצ ךיילג טָאה עיציזיווק
 -טעזקעידומלת עֶלַא ןעמונרַאפ ןוא םיור ןיא ןדיי יד ייּב ןעגנוכוזיזיוה
 ,חנשה-שאר גָאט ןטיווצ םעד ,תּבש ,ןענופעג טרָאד ןּבָאה ייז סָאװ ,ןרַאלּפ

 ףיוא טנערברַאפ ןראלּפמעזקעדומלת רעטנויוט יד ןיא ןעמ סָאה

 טרזחענרעביא ךיוא ךיז טָאה ענענייא סָאד .םיור ןיא ץאלּפ ןכעלטנפע ןא

 ץעשידיי ערעדנַא ןיא ןוא קידענעװ ,אוטנַאמ ,ערַארעּפ ,עינָאלַאּב ןיא

 ןרָאצ טימ סיוא טפור -- דניז עסיורג עקיזָאד יד ,, .2 סרעטנעצ-רוטלוק

 דנַאש רעקיּבייא טימ ןקעדַאּב טעו -- סּויסַאמ רעטנַאמרעדנּבױא רעד

 "נאש רערעסערג טימ ךָאנ 5 !טסּפיױּפט ןשימיור םנופ לוטש-סורטעּפ םעד

 טאה םיא יו םעד ךָאנ 'לוטש-סורטעּפ, רעד טקעדַאּב רעּבֶא ךיז טָאה

 -ַאק יאנק רעדליוו רעד ,רעטרעפ רעד סוליוּפ ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןעמונרַאפ

 ץשיערבעה יד ןיא טסייה רע יו ,(וניטַאיט) ''רעניטַאעט , רעד ,ַאפַאר

 .+ ןלעווק

 וצ האנש ןייז סָאװ ,רעקיטַאנַאפ רערעטסניפ רעקיזָאד רעד טָא :

 -ענ טינ ןיוש ךיז טָאה ,* ןועגיש ןכעלקנערק וצ זיּב ןעגנַאגרעד זיא ןדיי

 טָאה רע -- םירפס עשידיי רַאפ סנפיוחרעטייש טימ ןענעגונַאּב טלָאװ

 שניז ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמ ןיא .תונברק עכעלשטנעמ ךָאנ טראנעג

 -עד סוילוי טסּפיוּפ םעד זיּב ,רעטנעצ רעד וועל טסּפיױּפ ןטנַארעלָאט םעד

 יז ראפ טלקס םוקמ א ןעוועג ץנייוָארּפ עכעלטסטּפיוּפ יד זיא ,רעטירד

 ,225 ,ןטרָאד }

 ,146 ,| ,קרעװ ,םיצ ,רעניר ,א ןײטשלענָאפ ;111 ,"אכּבה קמע} ,ןהכה ףסוי עז 2

 ,229 ,223 ,ןטרָאד 3

 הע ,"ףיװשז .םע ,ד ,יװערפ ןיא ָאנַאיצַארג םחרבַא ןו"א 116 ,"אכּבה קמע} 4

 טכַאמ ונימָאיֵמ זַא ,טנכערענסױא וליֿפַא םרעװ ןלעװק עשידיי עקינייא ןיא- ,6

 ,ןָמָה -- אירטמינּב

 רעד :(117--116 ,קרעװ ,טיצ) טקַאפ ןקידנגלָאפ רעביא םינ ןהנה ףסוי 5

 ןיא רוסּב לָאז רענעי ,לעפַאב ַא ןוז:רערורּב ןייז ןנענעג לָאמ ןייא םָאה םולוּפ םסּפיוּפ

 םעד ץנַאדַא רָאנ . ,םיור ןיא ָאטענ עשידיי יד ןדניצרעמנוא / שינרעטסניפ:טכַאנ רעד

 רעדליװ רעד ןיא ,םמּוװרעד םעד ןגעװ קילעפוצ ךיז םָאה סָאװ ,עוענרַאּפ לַאנידרַאק

 ,ןרָאװעג םריפעגכרוד טינ לעּפַאּב
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 -ליטש רעד רעטנוא ןּבָאה סָאװ ,ןענַארַאמ ענעפָאלטנַא לַאנוטרַאּפ סיוא

 ןּביולג םוצ טרעקענמוא ךיז ןפָא ןטסּפוּפ יד ןופ המּכסח רעקידננייוװש

 תד םוצ יד ןופ לָאצ יד ןעוועג זיא סיורג סרעדנוזַאּב .תֹובָא ערעייז ןופ

 רעקיטַאנַאפ רעד .אנָאקנַא טָאטש רעד ןיא ןענַארַאמ עטרעקעגקירוצ השמ

 טָאה רע ,ןגָארטרַאפ טנַאקעג טינ רעֹּבָא סָאד טָאה רעטרעפ רעד םוליוּפ

 -טסירק ןקילייה םנופ נונוכעוושרַאפ ַא ,,,םשה לוליח ,, ַא ןעזרעד םעד ןיא

 יצרוּפ ,, עקיזָאד יד לָאז ןעמ ,לעפַאּבַא ןבענענסױרַא רע טָאה ,ןּביולג ןכעל

 רעד ןופ טּפשמ םעד ןּבענרעּביא ייז ןוא שינעגנעפענ ןיא ןעמענ ''רדג

 -ַאֹב טקילנענּפָא טָאה ַאנַאקנַא ןיא ןענַארַאמ יד ןופ עליט .עיציזיווקניא

 רעד ןופ ?דנייש ןוא ץלָאטש רעד ךיוא ייז ןשיוװצ ,ןפיױלטנַא וצ סנטייצ

 -עמ ןטמירטּב םנופ רעפעשַאּב רעד ,טלעוװ רעשיניצידעפ רעקיטלַאמעד
 לייט א .רענַאטיזול רעד סוטַאמַא .,/060101146, םוידנעּפמָאק ןשיניציד

 ןגנערטש ןפיוא טזומענ עיציזיווקניא יד טָאה ענעמונעג ןעננַאפעג יד ןופ

 -רךעט סלַא ,יירמ ןזָאלסױרַא ןַאמיילוס ןטטלוס ןקיטכעמלַא םנופ לעּפַאּב

 ןפיוא ןעמוקענמוא ךעּבענ ןענייז ןענַארַאמ 24 רָאנ ,ןענאטרעטנוא עשיק

 ,1 1880 יַאמ ןט24 םעד ןפיוהרעטייש

 זיֹולּב ןענעגונַאּב טלָאװעג טינ רעּבָא ךיז טָאה סוליוּפ טסּפיוּפ רעד

 -סורטעּפ םעד ןעמונרַאפ טָאה רע יװ םעדכָאנ דְלַאֹּב ,ןענארַאפ יד טימ

 סטזמ 1019 טערקעד ןטסירַאּב ןייז ןּבענענסױרַא רע טָאה ,?וטש

 ןברוח ןקידנעטשלופ ַא ןעננערב וצ ליצ ןטמיטשאּבכ םעד טימ ,"גטפטזסטזח

 זיּב שילַארָאמ ייז ןקירעדינרעד ןוא ןדיי יד ןֹופ ענַאל רעשימָאנָאקע רעד

 טרעװו ?ןעננוצענעדנַאּב ןוא תוריזנ ערעדנַא ץוח .חנרדמ רעטצעל רעד
 ןרירוק ןלָאז םיריוטקָאד עשידיי ןטָאּברַאפ טערקעד ןקיזָאד םעד טיול

 ןא רַאפ סָאװ ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .,ןטנעיצַאּפ עכעלטסירק

 תלשלש, ן68-66 ,אטו ,'ףיװשז ,םע .,ד יװערג .118--117 ,"אכּבה קמע, עז 1

 ענעטוקעגמוא ַאנָאקנא ןיא יד ןופ ןעמענ יד טכַארּבעג ןרעװ סע ּוװ ,סולש ,"הלּבקח

 | | ,םישודק

 ןלָאז יז ןדי יד טָאּברַאפ ,ןמקנופ 18 םיוא םײטשַאּב סָאװ ,םערקעד רעד 2

 טימ לדנַאה רעסיוא ,רחסמ םימ ןעמענרַאפ םינ ךיז ןרָאש יז ןרעניד עכעלטסירק ןטלַאה

 ײז ןענָאק ןעניֹוװ ;םושנגייא ךעלגטװַאּבמוא ןייק ןּבָאה םינ ןרָאפ ןדיי ,רעדיילק עטלַא

 םינ ןּבָאה וצ טּבױלרע יײז זיא םע ןוא ,לַאטרַאװק ןטרעדנוזענּפָא ןטמיטשַאּב ַא ןיא רָאנ

 ערעי ןוא ּפָאק ןפױא לטיה לעג ַא ןגָארט וצ בייוחמ זיא דיי רעדעי ,לוש ןייא יװ רעמ

 רעד ןופ ןדיישרעטנוא טכיל ייז לָאז ןעמ ידכּב ,רעײלש ןלעיצעּפס ַא יורפ עשיריי

 חמשמ ךיז ןוא םייצ יד ןעגנערּברַאפ םינ ןרָאמ ןטסירק יד ,גנורעקלעּפַאּב רעכעלטסירק

 לשיש-ןרע ןטימ ןדײ ַא וצ ןדנעװ םינ ךיז יז ןרָאש ךױא ,ןדיי טימ ןעמַאזוצ ןייז

 ,3-152 ,װ ,קרעװ .םיצ ,רעגיר ןוא ןײטשלעגָאֿפ ;ףוס ,"הלכקה תלשלשג עו) "טסוחומוע

 | 466 'םונ עגַאליײּב ךיוא עז



 19 ןריי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 רעד ;עילַאטיא ןיא טליּפשעג ןּבָאה םיריוטקָאד עשידיי עלָאר ענעעזעגנָא

 וצ ידכּב ןוא ,םשור ןקרַאטש ַא טכַאמענ רַאפרעד טָאה טָאּברַאפ רעקיזָאד

 ,עיצַארעּפָאאק-רעניצידעמ רעשידיי רעצנַאג רעד ןופ דובּכ םעד ןצישַאּב

 דוד :;רעטערטרַאפ ענושח עריא ייווצ ןטָארטעגסױרַא ןפָא ןענייז

 רעסאפרַאפ רעטסּוװַאּב רעד ,?* סימוּפ-ד קחצי ןּב דוד ןוא 1 ילָאקסַא'ד

 -ודעמ עליפ ןופ ןֹוא ? ''דוד חמצ,, קרעוו ןשיפַארגָאקיסקעל ןסיורג םנופ

 -עג יד ןשיווצ ןעמָאנ וסיורנ ַא ןפַאשעג םיא ןּבָאה סָאװ ,ןטעּברַא עשיניצ

 ןעמ טָאה קרעוו עשיטעגָאלַאּפַא טימ רעּבָא טינ .טייצ ןייז ןופ עטנרעל

 ךוד .רעפלעהטימ ענייז ןוא סוליוּפ יו םיאנק ענױזַא ףיוא ןקריוו טנָאקעג

 -עג ןיא טרַאּפשרַאפ טירטסיורַא ןקיטומ ןייז רַאפ ןעמ טָאה ןילָאקסַא'ד

 חלשממ 'סרעניטָאעט, םעד ןופ געט עטצעל יד ןיא ןוא 2 שינעגנעפ

 רעטנזיוט סנפיוהרעטייש יד ףיוא טרעקַאלפענפיוא לעה רעדיוו ןּבָאה

 ,םירפס עשִיערּבעה

 טסּברַאה ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,''דומלּתה תפירש , עסיורג יד

 עלַא ןכַאמרַאפ טזומעג טָאה ןעמ סָאװ ,וצרעד טכַארּבעג טָאה ,53

 טעדליּבעג טלָאמעד ךיז טָאה סע .ןצניוװָארּפ עכעלטסּפיױּפ יד ןיא תובישי

 טָאה סָאװ ,ענָאמערק טָאטש רעד ןיא הרוּת לש הינסכא עיינ ַא רַאפרעד

 ריע, רעד ןרָאװעג זיא ענַאמערק .םוטנָאצרעה רענַאלימ םוצ טרעהענ

 ויא'ס סָאװ ,םירפס עלַא יד טריפעגרעּבירַא ןעמ טָאה ןיהַא ;'!טלקמה
 טעדנירנעג ןעמ טָאה טרָאד ,טנעה סנוילּת םנופ ןעװעטַאר וצ ןעננולעג

 יד טגרָאזַאּב טָאה יז סָאװ ,יירעקורד עשידיי עסיורנ א ךיוא ןוא תובישי

 -עג גנַאל טינ רעּבָא טָאה סָאד .רעכיּב עקיטיינ טימ ןדיי עשינעילַאטיא

 "ער רעשילױטַאק רעד ןופ רעניד עיירט יד ,רענַאקינימָאד יד .טרעיוד

 ןביוהעגפיוא ךיילג ייז ןּבָאה ,ןרָאװעג רָאװעג ןופרעד ןענייז ,עיצקַא

 "עג טלָאמעד ךיז טָאה םוטנַאצרעה רענַאלימ סָאד ?ייוו ,למוט ןסיורג א

 טדנעוועג ךיז רענַאקינימָאד יד ןּבָאה ,חלשממ רעשינַאּפש רעד רעטנוא ןענופ

 יב ןוא ןַאלימ ןיא טכַאמ רעשינַאּפש רעד ןופ רעטערטרַאפלעטש םעד וצ

 יד ןקיליטרַאפ וצ ךיילנ ?עפַאּב ןגנערטש ַא ןעמוקַאּבסױורַא דלַאּב םיא|

 דנעב טנזיוט ףלעווצ עצנַאנ .ןדיי ייּב רעכיּב ''עשיסרוקיּפַא,, עכעלרעפעגנ

 צ ענערטײּב} ,טסריפ ,ל {193 ,} ,קרעװ .טיצ ,רעניר ,א ןײטשלענָאֿפ עז 1

 .(358 ,|| ,ןעדי .ד ,שעג .פ ךוגרהַאיע) "עטצרע ןעשידיי .ד עשכישעג

 עו ,טיקכעלנעורעפ רעטנַאסערעטניא רעקיזָאד רעד ןנעװ תוכירַאּב רעמ 2

 ."דוד חמצג יצ המדקה יד ןוא ,269-258 ,קרעװ ,םיצ ,טסריפ ,ל

 טימוּפייד ןכלעװ ןיא ,ךוּברעטרעװ שינײטַאל:שינעילַאטיא:שִיעמַארַא-שיערבעה ַא 8

 יַא"א ַאמיװעל והילא ,לאיחי ןּב ןתנ ,יחמק דוד ןופ קרעװ יד טצונעגמיוא טָאה

 ,.152 ,קרעװ ,םיצ ,רעניר ןוא ןייטשלעגָאפ 4
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 עכַא ייז ןוא ענַאמערק ןיא ןדיי יד ייּב (1889 ןיא) ןעמונרַאפ ןעמ טָאח
 ןעמ טָאה רעכיּב עשידיי יד טימ ןעמַאזוצ .טָאטש ןטימניא טנערּברַאפ
 -רעד גנַאל טינ יד ןוא קרעוו עשיטנַאטסעטָארּפ ךיוא טנערּברַאפ בגַא ןיוש
 ןיא רָאי ןּבלעז םעד ןיא .ג גנוצעזרעּביא-לּביּב עשינעילַאטיא ענעניש
 -עטסייר רעטשרע רעד ןעמָאנ סטּפסױּפ םניא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ ךיוא
 -רַאפ ןעוועג ךיוא זיא סע עכלעוו ןשיווצ ,(10468) רעכיּב ענעטָאּברַאפ ןופ
 וצ ידכּכ .םילּכ יאשונ ןוא םישרפמ ענייז עלַא טימ דומלּת רעד טנכייצ
 ףיוא ןייז לח טינ לָאז טָאּברַאפ רעד ןוא ,''הטילּפה תיראש , יד ןעװעטַאר
 -ןנלָאפ ףיוא ןלַאפעג ןדיי עשינעילַאטיא יד ןענייז ,םירפס עזעיגילער עלַא
 ,1888 ןופ ''דומלּתח תפירש , םעד ךָאנ דלַאּב :האצמה רעלעניגרָא רעקיד
 טרָאד זיא סע ןוא רָאפנעמאזוצ-םינבר ַא ןעמוקעגרָאפ ערַארעפ ןיא ןיא
 רעשידיי םוש ןייק רָאט ןָא טנייה ןופ זַא ,הטלחה ַא ןרָאװעג ןעמונעגנַא
 סָאװ ,םינּבר יירד ןופ המּכסה רעד ןָא טקורדעג ןרעוו טינ טּפירקסונַאמ
 -ורד יד .2 קרעוו םנופ טלאהניא ןטימ ןענעקַאּב טוג ךיז רעירפ ןפרַאד

 ראפ ןײלַא טָאה ,1886 ןיא ענַאמערק ןיא טנפעעג ךיז םָאה סָאװ ,יירעק

 -עג טָאה יז סָאװ ,קרעוו סעדעי .טלַאטשנַא-רוזנעצ ןימ ַאטנדרָאעגנייא ךיז
 ןקוקוצכרוד ןּבענ ,טֿפירקסונַאמ ןיא ךָאנ ,רעירפ יז טגעלפ ,ןקורד טלָאז

 ןוא ימ ליפ טימ .רעדורּב סונַאמור המלש ,ונַאילע ַאירָאטיװ דמושמ םעד

 עטקורדעג ןיוש יד ןעװעטַאר וצ ןעגנולעג ןדיי יד זיא תואצוח עסיורג

 ןוא ןעזכרוד ןלעוװ רעכיּב עלַא יד זַא ,יַאנַּת םעד רעטנוא םירפס עשינּבר

 - רַאפ סָאװ ,ןרָאזנעצ עליצעּפס (םאקטזע4000) * "ןכַאמ ןייר,, קירעהעג
 -נעצ עלעיציפָא יד ידכּב .! אפוג ןדיי יד ןלָאצַאּב טזומעג ןּבָאה ימ רעייז

 ,לשמ? ,יוװ ,םינּבר עבושח עקינייא ןּבָאה ,טעּברַא יד ןרעטכיילרַאפ וצ ןראז

 ןופ רעטסייר ַא טלעטשעגפיונוצ סיוארָאפ ןיילַא ,ילַאיצניװַָארּפ םהרבַא

 -ענ ןליפַא זיא סע .ןרעוו טקעמענסיוא ןפרַאד סָאװ ,רעטרע עדושח יד

 ןיא) '6גח00מ 20ז10020/0015, ךוּבטנַאה לעיצעּפס ַא ןרָאװעג ןפַאש
 ןרָאזנעצ יד ןכלעוו טימ ,( קוקיזה רפס,, ןסייהעג סע טָאה שִיערּבעה

 ןופ םירּבחמ יד .? רעכיּב עשידיי יד ''ןקינייר , םייּב ןצונַאּב ךיז ןנעלפ

 ןרָאזנעצ עגנערטש יד טימ ךיז קידנענעכער ,ןיילַא ןיוש ןּבָאה טייצ רענעי

 ,340 ,קרעװ ,םיצ ,םסריפ ,ל {122-220 ,"אכּבה קמע} עז

 ,04 ,ש ,".לּביב רּבעהא ;148 ,קרעװ .םיצ ,רעגיר ,א ןייטשלענָאפ
 ,"קוקיז, :ןימרעמ רעלעיצעַּפס ַא ןרָאװעג ןּפַאשעג וצרעד זיא שַיערּבעה ןיא

 73 ,ש ,',לֹּביּב ,רּבעה} עז

 עשידיי ןופ רוזנעצ רעד ןגעװ ללכּב ןוא "קוקיזח רפס, ןקיזָאד םעד ןגעװ 5

 {8--125 ,101--96 ,11--12 ,ש ,',לּביב ,רֹּבעהָמ עו ,ה"י ןט16 םניא עילַאטיא ןיא רעכיּב

 ,166 ,שװ ,",לֹּביּב ,רּבעה .פ ,צ, ;70-68 ,ש| ,ןטרָאד

 א 00 ןפ =



 161 ןרי יב יוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןלָאז ייז ידכּכ ,קרעוו ערעייז ''טקיניירעג , קרַאטש ,עיציזיווקניא רעד ןופ

 ,''קוקיזה ,, יֵלעַּב יד ןופ טנעה יד ןיא ןײרַא ןלעו ייז תעּב ןרעוו ?שכנ טינ

 "יצ יסורייד הירזע :לאפ רעקידננלַאפ ,ליטשייּב םוצ ,זיא טנַאסערעטניא

 יּבעה ןטסּוװַאּב םעד ליפענייּב סיורג טימ סרעוו ןייז ןיא טּפָא ץנַאנ םריט

 ןיא ךאנָאמס רענעזעוועג רעקיזָאד רעד .רעטסנומ ןַאיטסַאּבעס טסיער

 רעד ןיא רעדיפטּפיוה יד ןופ רענייא ןעוועג ןוא ןרָאװעג ''רקּפתנ,, רעּבָא

 ראפ טרעלקרעד ךריק עשיליוטאק יד םיא טָאה .גנוגעװוַאב-עיצַאמרַאפער

 -עג ארומ ראפרעד טָאה יסור-יד ןוא ,רערעטסעלטָאג ןוא רקיעּב רפוּכ ַא

 ;טלעטשרַאט ןָא רשפרעד םיא טפור רע ןוא ןענַאמרעד וצ ןעמָאנ ןייז טאה

 ,1 'ירצונ םכח,, םֹּתס רעדָא ''ינומלַא ינולּפ ,

 רעננערטש ַאזַא ייּב סָאװ ,ןשודיח וצ טינ ךיז ללּכ רַאמרעד זיא סע

 יר סָאװ ,ףמַאק ןקידתונמחרבמוא ןופ רעפסָאמטַא רעד ןיא ןוא רוזנעצ

 יד ךיוא ןּבָאה ,רעכיּב עשיסרוקיּפַא ןגעק טריפעג טָאה עיציזיווקניא

 ןדעי וצ ןטלַאהרַאפ וצ ךיז דשח רעמ טימ ןּביוהעגנָא םינּבר עשידיי
 יז ןבָאה ןעננושרָאפ עשיטירק עיירפ סיסור-יד ןיא ןוא ,קנַאדעג םעיינ
 .תוסרוקיּפַא עטסכעלרעפעג יד ןעזרעד

 ןטנַאסערעטניא רעייז ַא ףיױא ןלעטשּפָא רעּבָא ךיז ןעמ זומ ָאד
 טרעו דומלּת רעד תעּב ,עיצקַאער רעקידננייטש רעד ייַּב עקַאט .,טרּפ

 -טימ קינייו טינ אפוג ךריק עשיליוטַאק יד טוט ,טנערּבעג ןוא טפדורעג

 ןוא ןרעוו טיירּפשרַאפ רעמ סָאװ ןלָאז םירפס-הלּבק עשידיי יד ןפלעה

 עשידיי עבלעז יד .ןּבעל-רוטלוק ןשידיי םעד ןיא ןָאנּביוא םעד ןעמענרַאפ

 -בעלדעש,, רעסיורג רעד ןנעוו טעועדלאוװעג ױזַא ןּבָאה סָאװ ,םידמושמ

 עשיליוטַאק יד ןנייצרעביא וצ טסיילפענ ךיז ןּבָאה ,דומלת םנופ ''טייק

 רעד ןנעוו קנַאדעג-טנורנ רעד דמערפ טינ זיא ''רחוז,, םעד זַא ,עכעלטסיינ

 פ5כּב טשרעה קרעוװ ןקיזָאד םעד ןיא זַא ןוא טייקינייא-יירד רעכעלטענ

 ןייק ראפרעד זיא סע .םוטנטסירק םוצ גנּויצַאּב עכעלדניירפ ץנַאג ַא

 ַאזַא טימ ןּבָאה עכלעוו ,רעפלעהטימ ''סרעניטַאעט , םעד סָאװ ,טינ שודיח

 טנַארעלַאט רעייז ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה ,דומלּת םעד טפדורעג טייקדליוו

 -"וטלוק בור םעד ןיא תעּב ,טייצ רעבלעז רעד ןיא ןוא .םירפס-הלּבק וצ

 טנערבעג עיציזיווקניא רעד ןופ רעניד יד ןּבָאה עילאטיא ןופ סרעטנעצ

 ןביוהעגנָא ןּבָאה ,סנפיוהרעטייש יד ףיוא םישרפמ ענייז טימ דומלּת םעד

 רפס,, רעד רעירפ :ןרעדנַא ןכָאנ רפס-הלּבק ןייא קורד ןיא ןעניישרעד וצ

 "'םיהלא תוארמ ,, רעד ךָאנרעד ,(18859) בוט-םש ןּב בוט-םש ןופ ''תונומא

 40 ,ענערטייב ,ןסעלרעּפ יב םעד ןגעװ עז 1
(11) 
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 (1588) ''תוהלאה תכרעמ, רעד ,(1887) "ןח תיל, רעד (1996)

 .1 וו"זַאא

 ףלעווצ ענַאמערק ןיא סָאה ןעמ ןעוו ,רָאי ןּבלעז םעד ןיא ,1889 ןיא
 -ערק ןיא עקַאמ זיא ,טנערּברַאֿפ סָאנ ןטימניא םירפס עשידיי טנזיוט

 רעד ,ַאוטנַאמ ןיא ךיוא טייצ רעּבלעז רעד ןוא ןייא וצ ןוא ,אפונ ענָאמ

 טימ ןּבַאגסױא ייווצ ןיא סָאד ןוא ,סױרַא קורד םנופ ןטשרע םוצ ''רחוז,

 רעד ןופ לאנובירט רעד ןוא .אפוג '!רעניטַאעט ,, רעד סוליוּפ ,לָאמַא

 רענָאמערק רעד ןיא ןוא ,ןּבעגעג המּכסה רעייז ףיורעד ןּבָאה עיציזיווקניא

 אירָאטיװ רענענייא רעד ןעמונעג ?ייטנָא ןקרַאטש ַא טָאה עּבַאגסיוא

 סע זיא הריסמ ןייז קנַאדַא סָאװ ,(?לקינייא ןַא סרוחּב והילא) ? ןנַאילע

 -ראפלעטש ןשינַאּפמש םייּב ןעמוקַאבוצסױרַא ןעגנולענ רענַאקינימַאד יד

 .ןענערברַאפ וצ דומלּת 'ןכעלדנייפ-ךעלטסירק,, םעד לעפַאּב ַא רעטערט

 אזא ןיא ךָאנ סָאד ןוא ,קֹורד ןיא ''רהוז, םנופ ןעניישרעד סָאד

 .עילאטיא ןיא טלעוו עשינּבר עצנַאנ יד טרעדורעגפיוא טָאה ,הרצ תע

 ,טנכערעג ןּבָאה שארּב ַאודַאּפמ ם''רהמ ןטמירַאּב ןטימ םינּבר לייט א

 ןטלאהַאּב זיא סָאװ ,רתסנה תמכח, יד ןשטנּוװעג טינ ללּכ ןיא סע זַא

 -עג רעּבָא ךיז ןּבָאה סע .ןעמעלַא רַאפ ךעלגנענוצ ןרעוו לָאז ,''רהוז,, ןיא

 יד ןיא דָארג ראפענ א ןעזרעד עקַאט ןּבָאה סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןענופ

 "'רחוז ,, םניא ןרָאװעג ןלעפעג ױזַא ןענייז סָאװ ,ןעקנַאדעג ןוא ןצנעדנעט

 ןוא רעטרעפ רעד סוליוּפ יו ,דומלּת םנופ םיאנוש ענעסיּברַאפ ענױזַא

 יד ןרָאװעג טנָאזענסױרַא ךעלטנטע ךיוא וליפַא זיא סע .םיברוקמ ענייז

 רעד ,8 ''הריפּכ וצ ןעונערּב ןָאק ''רהוז,, םעד ןרידוטש סָאד,, זַא ,גנוניימ

 ןבעלטנפערַאפ וצ קורד ןכרוד '!רהוז,, םעד קנַאדעג רעד טָאה רעּבָא רַאֿפ

 ?ףוקמ רעד ,ילַאיצניװַארּפ השמ יו ,רעגנעהנא עסייה ענױזַא ךיוא טָאהעג

 םָאר זיא ייז קנַאדַא עקַאט סָאװ ,סעטַאלײד קחצי ןוא  ַאלוסַאּב השמ

 עװָיַאנ סוטרופ םחנמ ,םייצ רענעי ןופ בר ןטסּוװַאּב םעד ןיא טנַאסערעטניא }

 הפש וריטפי וניעלי סיבר יכ יתעדױת :"הלולּב החנמ, ןייז וצ טרָאװכָאנ םניא גנוקרעמַאּב

 המכחה ילעּב םילּבקמ העד ץראה האלמתנ ארמגה ונתאמ החקול ירחאמ יכ םרפב ילע

 םימר יּתלואבו ײנעב ינאו ,הריאמה אירלקפסאב םילכתסמו ןוילע רתסב יבשוי תיהלאה
 רעז םש רעו םא יכ הלאכ ואצמי אל הזה ירובחב ןכ לע יכ יניעב םירבדה םיהובגו

 ,(1544 ןופ עּבַאנסױא רענָארעװ רעטשרע רעד םיױל ןריטיצ רימ) ."םש

 .:גנוקרעמַאּב עקידנגלָאפ ךיו טניפעג עבַאגםיױא רענָאמערק ןופ ףוס םוצ ?

 'ח ישש םוי םויה ,,,'רהווה} רפסמ ונאצמו ונעניש המ לכמ שדקה תכאלמ םלשתופ

 רוחּבה ,,.ידי לע הגוהו ,םלוע תאירבל רשע העׂשתו תואמ שלשו םיפלא תשמח תנש ולסּכ

 ,"ל'ז קרקרמה וחילא ר"רה םיקדקדמח שאר לש ודכנ ונַאילא איירומטיו ר"מכ
 .ַאלייד ןיא טכַארּבעג םרעװ גנוניימ עקיזָאד יד) "תונימל איבי רהוזב ןויעה, 5

 ,(ַאשנַאמ ןיא עּבַאגסיוא-רהו רעטשרע רעד וצ המנסה סעסַאט
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 טנַאסערעטניא .טימרעדניא ןקעטש ןבילּבענ טינ ננומענרעטנוא עצנַאנ

 ,גנוניימ רעד ןנעק טלעטשעגסיורַא טָאה סעטַאלדיד סָאװ ,תונעט יד ןענייז

 טנַאה יד סָאװ סָאד ,, :הריפּכ וצ ןעננערּב ןָאק רהוז םעד ןענרעל סָאד זַא

 ןנוא טָאה ,המכח סיורג טימ זנוא רעּביא טרינער רעכלעוו ,תוכלמ םנומ

 יד סָאװ ,טימרעד זיולּב סָאד ךיז טרעלקרע ,טרירעגנָא טינ (םילּבוקמ יד)

 -םיוא עברַאה ןוא רענרעד יד ןקיטייזַאּב וצ הנווּכ עטונ יד טָאה טכאמ

 / עקיזָאד יד .ןדיי םעד ןוא טסירק םעד ןשיווצ גירק סיורט ןפור סָאװ ,ןסורר

 שרושה ןמ רקוע ץֶלַא ןליוו סָאװ ,(רענגעק-רחוז יד ה"ד) רעּבָא םינּבר

 -עציטלעו ןוא רעגנערכמוא-טלעוו עתמא יד סע ןענייז ייז --- ןייז

 ,1 "רערעטש

 םהרבא ןיא קידנליוו טינ ןענַאמרעד רעטרעוו עקיכעטש עקיזָאד יד

 ,..דומלּת םעד ןוא םינּבר יד ףיוא ןלַאּפנָא עקידנרָאצ ענייז טימ היפלוּבַא

 רעיינ א ןיא קיטסימ עשידיי יד ןיירַא טערט טייצ רענעי ןיא דָארג ןוא

 סָאװ ,רעטנעצ-רוטלוק ןשידיי םעיינ םעד ןיא .ננולקיװטנַא ריא ןופ הפוקת

 ךיז טָאה ,?הכולמ רעקימלַאװג רעשינַאמָאטָא רעד ןיא טעדליבעג ךיז טָאה

 דעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא תפצ ,ןטנעמעלע עיינ טימ טרעניירַאּב הלּבק יד

 ןענייז רעדנירגַאּב ערעייז סָאװ ,הרוּװ רעשיטסילַאּבַאק רעיינ רעד ןופ

 אידול החצי 'ר ןוא תהריבודרוק השמ 'ר םילּבוקמ עטמירַאּב יד ןעוועג

 רעלעיצעּפס א עילַאטיא ןייק ןעמוקענּפָארַא תפצ ןופ זיא דלַאּב ,(י"'רא)

 טימ טָאה סָאװ ,רָאטַאטינַא רעשינרענע ןַא קורס לארשי ,חלושמ'

 ;וטנַאמ ןיא .םילבוקמ רעתפצ יד ןֹופ ערעל יד טײרּפשרַאפ נלָאטרע סיורג

 חטיש סי"רא ןופ רעננעהנָא ןסייה 8 ןברעוורעד וצ ןעננולעג ןקורס זיא

 םחנמ םענעעזעגנָא רעייז ןוא ןכייר םנופ ןָאזרעּפ רעד ןיא הלבק ןיא

 רעבושח ןוא רטכייר קרַאטש ַא ןיא ןרָאבעג .4 ונַאפ-יד (?לאומע) הירזע

 רעּבָא ,גנויצרעד עקיטייזליפ ַא ןעמוקַאּב הירזע םחנמ טָאה ,* עילימַאפ

 סעסעטַאלייד) עּבַאנסיוא.רהוז רענַאוטנַאמ רעד וצ המנסה סעטעטַאל.יד עז 1

 םתרבסב םישולחה םישפטה םירבעה הלא יכ; :(124 '| ,1860 ,עּבַאנסױא רעניװ ,ת"וש

 ורדגו ואצמ העקב ןכל רומלתחה תפרש תוכלמה הרזגש ןמזב ונתויהל יכ רומא םירמוא

 המכחב תלשומה תוכלמח די ונב העגנ אל רשאנו ,,,תועמוש ךכש םינזאל יוא ,רדג הב

 ידיל םיאיבמח תוכלמה יניעב םישק םירברו םיצוק ריסחל הבוט הנוכל אלא ונוכ אלש

 םלוע יִלֵבְמ לכה תא רוקעל םיאב םינברה הלאו ,ילארשיה ןיבו ימדאה ןיב הטטק

 | ,"םלוע יבירחמו

 .עטכישעג רעזנוא ןופ לייט ןקידרעשייװ םניא םעד ןנעװ 2
 םיענ! שוריפ ַא ץוח טזָאלעגרעּביא םינ קרעװ ןיײק ןײלַא טָאה קורס לארשי 8 :

 ,"תורימזמ עקידתּבש יד ףיוא "לארשי תורימז

 ,1620 ןיא ןּברָאטשעג ,1548 ןיא ןריוּבעג 4
 יװער, ןיא םעּברַא סנַאמפױק עז ונַאפייד עילימַאפ רעד ןנעװ תוכירַאּב רעמ 9

 ,90--84 ,35 ,"ףיוושז ,םע 7
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 ףושיּכ רעד ןגיוצעג ךיז וצ קרַאטש םיא טָאה ןָא ןרָאי עגנוי יד ןופ ןיוש
 5בוקמ םעד טימ טעדניײרפַאב ןעוועג זיא רע ,''רּתסנה תמכח,, רעד ןופ
 טיוט סהריבודרוק ךָאנ ןוא ,! ןביירש ווירּב עטפֶא םיא טנעלפ ,הריכודרוק
 ץלַא חנמלַא רעד ייּב טפוקענּפָא טלעג עמוס רעסיורג ַא רַאפ ונַאפ-יד טָאה
 םיא טָאה קורס יו םעדכָאנ .ןהריבודרוק ןופ ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ,םיבתּכ
 -נענערּב ַא סי""רא םעד ןרָאװעג רע זיא ,הטיש סאירול קחצי טימ טנעקַאּב
 סי"'רא םעד טרידנַאנטּפָארּפ רע טָאה תולעּפתה סיורג טימ .דיסח רעקיד
 ךיוא ןוא ,?ןּבירשעג טָאה רע סָאװ ,קרעוװ עקילָאצליפ ענייז ןיא ןעעדיא
 !נעלפ סע ןוא םש ןסיורג ַא טָאהעג טָאה סָאװ ,הבישי רעסיורג ןייז ןיא
 סיוא ךיוא טרעיינ ,עילַאטיא ץנַאנ ןופ רָאנ טינ טיילעגנוי ןעמוק ןיהַא
 סָאװ ,?ּבוקמ ןוא הבישי שאר רעקיזָאד רעד טָא ,ןלױּפ ןוא דנַאלשטייד
 ילבוקמ לש ןֹּבר , ןעמָאנ ןטימ םיא טניורק אידנַאקמ ר"'שי רעטנַאקַאּב רעד
 -עד סָאװ ,טימרעד ןענעגונַאּב טלָאװעג טינ ךיז טָאה ,? י'ברעמ תוצרא
 םיא ןיא טָאה רע .רתסנה תמכח ןופ לַאװק רעטנעקרענָא רעד זיא רהוז
 ןופ טיּבעג ןפיוא ןטעטירָאטױא עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא ןעזעג ךיוא
 דומלּת רעד, זַא ,ללּב םעד טלעטשעגסיױרַא רַאפרעד טָאה ןֹוא ח כ ? ה
 ילבּבהש) ''עּבלעו סָאד ןוא סנייא ןגָאז רהוז רעד ןוא ימלשורי רעד ,ילבּב
 | .(דחא רבד ורמא םלוכ רהוזה רפסו ימלשוריהו

 -רענָא טָאה ,םימודַאה ןמ הירזע יו ,רעשרָאפ רעיירפ ַאזַא ןליפַא
 ףע ךיוא ןוא ,!"תמאה ימכח,, יד ןופ טעטירָאטיוא ןסיורג םעד טנעק
 ןועמש 'ר '!רעכעלטעג , רעד ןּבירשעג טָאה רהוז םעד זַא ,טנכערעג טָאה
 ןשיטירק ןפרַאש םעד ןופ ,תמא .? (יאחוי ןֹּב ןועמש 'ר יהלאה) יאחוי ןּב
 ןבָאה רהוז םנופ ןלייט עקינייא זַא ,ןגרָאּברַאפ ןעוועג טינ זיא יסורייד ןופ קיִלּב
 ;ןטייצ סיאחוי ןֹּב ןועמש ןיא ןרעוו טסַאפרַאפ טנַאקעג טינ ןפוא םושּב
 ןלייט עקידנפערטַאּב יד זַא ,ןזייווּוצנָא זיולּב טנַאװעג רעּבֶא טָאה רע
 םעטיוועל וחילא ןוא .? תורוד עקידרעטעּפש ןיא ןרָאװעג טריטקַאדער ןענייז

 ףעמשרע רעד וצ המדקה רעד ןיא טכײרש ,הילדג ,ןז םהריבודרוק השמ 1
 אוה ןמאנ יבא תיב לכב י"ױנ ונאפמ ע"מרה םלשה טכחהע : ברעג רואע עּבַאגסױא
 ,"הבחאל רואמ קבד םהב ,ויתורות יבור ול בותכל בהא רשא

 ןיא יקסװַאלסַאדיװ ,י םיג קרעװ םונַאפייד ןופ רעטסייר ןקידנעמשלופ םעד ?

 ,56--4/ ,1904 ,'ונַאפײיד הירזע םהנמ 'ר תודלות, ןייז

 .א !םע ,14 ףד ,"המכחל ףרצמ, ןיא 3

 .ו"זַאא 28 ,6 ,86 ,| ,"םיניע רואמ, עז 3

 ,186 ,ו ,99 ,| ,ןטרָאד ?

 ורבוח אנמיהמ איערה ןכו ולכ םלענה שרדמה יכ ןכתי םגע :223 ,ןטרָאד 9
 ,"םדק ימכחמ ואצי םהירבד בור הנמא רשא ,םיארומא י"ע םרקיעמ
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 ןדיי ייּב ןעניז .'םימעטהו תוניגנ, יד א ,גנוניימ עטכַארּבעג רעירפ

 יסורייד טפרַאװ ,/ ינש תיּב ןּברוח ןכָאנ תורוד ?יפ ןרָאװעג טריפעגנייא

 תודוקנ יר טּפָא ךָאד טנַאמרעד דהוז רעד סָאװ ,םעט םעד סיוא זיולּב ּפִא

 ןֹּב בקעי בר רעשינעילַאטיא רעד ,רודיןּב ַא סיסורייד ,' הָאוט םעד ןוא

 ףעטנעצ-הלּבק םעד ןיא טצעזַאּב רעטעּפש ךיז טָאה סָאװ ,אטאצול קחצי

 יד ןיא ןירַא טגנירד סָאװ ,רעד זיולּב זַא ,טמיטשַאּב טרעלקרעד ,תפצ

 עקילייה יד ןופ טסקעט םניא ןטלַאהַאּב ןענייז עכלעוו ,תודוס עשיטסימ

 סָאװ ,''חרפו רוּתפּכ , ןייז ןיא ןוא ;'תמאּב הרוּת לעב , ןסייה ןָאק ,םירפס

 -רעד ֹוצ ךיז רע טסיילפ ,לעזַאּב ןיא 1880 עדנע טכעלטנפערַאפ טָאה דע

 ירד ,'רהוז, םנופ ךרד ןפיוא ה"'ד ,''י"בשר 5ש שרדמ ךרד ?ע,, ןזייוו

 ןטלַאהַאּב ןענייז סָאװ ,םיזמר עשיטסימ עפיט יד ,''תודגאה תונוּכ,, עתמא

 ןופ תודגַא עשיטסַאטנַאפ יד ןיא ךיוא טרעיינ ,חרוּת רעד ןיא רָאנ טינ

 םערתמ קרַאטש ךיז זיא רע ןוא ." םישרדמ ןא ימלשורי ,ילבּב דומלּת

 -רעד ןוא ,''זיולּב ןוא טעקַאנ ןלעטשקעװַא , ארמנ יד ןליוו סָאװ ,יד ףיוא

 השֹוּב התואל יוא, .לכשה ךרד לע זיולּב טסקעט ןשידומלת םעד ןרעלק

 . סעּכ טימ טיוא ָאטַאצול טפור ''!המילכ התואל יוא

 ןקיטסָארפ םעד רעטנוא ּפֶא טברַאטש ,טירט ייּב טירט ,ױזַא טָא

 רעד ןיא ןה םזינַאמוה ןופ טסייג רעקידעּבעל רעד עיצקַאער רעד ןופ םעטָא

 רעמ ץלַא .ָאטעג ןשידי םעד ןיא ןה הכבינס רעשינעילַאטיא-ךעלטסירק

 ןטייוו םעד סיוא הלּבק רענַאירול רעד ןופ הטילש ןוא העּפשה יד טסקַאװ

 םעד סא תונּבר רעקידהרוחש-הרטרַאפ רעגנערטש רעד ןופ ןוא תפצ

 ךָאנ זַא ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ייּברעד זומ ןעמ ,דנַאלשטייר ןקידתונכש

 עשידיי יד ןיא ןּבָאה סנַאסענער םעד ןופ הפוקּת-ץנַאלג רעד ןיא ןליפא

 סָאװ ,םינּבר יד טליּפשענ עלָאר עטסדנטיידַאּב יד עילַאטיא ןופ תוליהק

 ןיא ןכוז ןעמ ףרַאד ןופרעד הּביס יד .דנַאלשטייד סיוא טמַאטשעג ןּבָאה

 טי יא

 .2 'ַּפַאק ,ןבױא עו 1
 | 59 'ּפַאק ,"םיניע רואמ, 2

 ןייאפ וצ עדעררָאּפ רעד ןיא גנורעלקרעד סוטַאצול זיא שיטסירעטקַארַאכ 8

 ונליפאת יתררועתה תלחתב ןטעמ טעמ הרותה לע ררועתחל ךירצש הנוכהוג : "הרפו

 ואבש תושרד הברהכ םימשפ תלוז םהב ןיאש שרר ךרד םיטושפ םירבד הלהת לקח

 ינבס תויהל ץפחו התבהאב דימת הנושו הילא ושפנ הפסכנ ןיידעש הארתשכו ;דומלתב

 ול ויחי ;וודיחו םילשמ ול לישמתו ומרנ םיקומע רתוי םירבד ונמיעמת -- התיכ

 ליגרו ודקיש רתיי אוהשכו ןהדגה ארקנ איהו םימלענו םירתסנ םירבד לא םיזמ-ו תותוא

 ינוּפצמ ול הלגתו םיזמוה ןורתפ ונעידותו םינפב םינפ וילא הארתו הלנת זא הלצא

 ,"תמאב תרות לעב ארקנה וחו .רבד ונממ הסכת אֹל חאלהו םשמטו הבל

 חמודמ שובל הל שונללו המדאה לע היתנצה םויכ המורע ארטנה טושפל} 4

 ."חמורמ בלו לכשה ןוימדב
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 רעד ייַּב ,ןדיי עשינעילַאטיא יד ןופ רענייטשסנבעל ןקיטרַאננייא םעד

 יד טָאה ,עילַאטיא ןיא ןסָאנעג ןּבָאה ןדיי סָאװ ,טייהיירפ רעקידנטיירַאב

 רימ .םיקסוּפ ןוא רוסלת טימ ןבענענּפָא קינייו ךרעּב ךיז םננוי עשידיי

 ןענייז ןטעטיסרעווינוא עשינעילַאטיא יד ןַא ,ןזיוװעגנָא רעירפ ןיוש ןבָאה

 טימ טָאה טננוי עשידיי יד .ןטסירס רַאפ יװ ךיילג ןדיי רַאפ ןפָא ןעוועג

 טרעדניזַאב ןוא עימָאנָארטסַא ,ןטסַאשנסיװרוטַאנ טרידוטש קשח סיווג

 ןענופעג ךיז ןּבָאה'ס סָאװ ,ןעוועג זיא ןופרעד אצויילעוּפ רעד .ןיצידעמ

 טימ ןּבענּפָא ?עיצעּפס ךיז ןוא תחובישי יד ןכוזַאב וצ םינלעּב קיניײװ

 -עג טעטיסרעווינוא ןיא ןענרעל סָאד ךָאנ טָאה וצרעד .םידומיל עשינבר

 תודע טגָאז םעד ןנעו .תֹוביִשי יד ןיא יו רעקיליּב דנטיידַאּב טסָאק

 ןופ ווירב ַא -- סייצ רענעי ןופ טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא רעייז ַא

 סע וו ,1490 ןיא ןּבירשענג ,! ןואיל רסימ דוד וצ ילַאיצניוװַארּפ בקעי
 עשידיי יד רעפטנע ןַא רַאפ סָאװ טלייצרעד קיצרַאהנּפָא ױזַא טרעוו
 ןּביג ייז סָאװרַאפ ,ןפרּוװרָאפ עטכַאמענ יד ףיוא ןּבענעג ןבָאה טיילעגנוי

 .ךוטַארעטיל רעשינבר רעד טימ ןוא דומלחת סימ ּפָא קינייװ ױזַא ךיז

 -רָאפ ןרעה זנוא רַאֿפ רעכיילנ ליפ -- ייז ןהנעט -- ךָאד ןיא סע

 ץנַאג א ראפ זנוא טימ ןענרעל סָאװ ,עטנרעלענ עכעלטסירק ייּב ןעגנוזעל
 הכולמ רעד דצמ עציטש עסיורנ ןעמוקַאּב ייז לייוו ,דומיל-רכש םעניילק
 ריישרעטנוא םוש ןייק םינ ייז ןכַאמ ךיוא .גנוטלַאװרַאפטַאטש רעדָא
 סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע 5 "ןטסירק ןוא ןריי ןשיווצ

 ןעו ןוא ,הֹריּת לש הינסכַא ןייס ןעוועג טינ טלָאמער ןיא עילַאטיא

 ןכוז םיא יז טגעלפ ,בד ַא ןּבָאה טפרַאדַאּב טָאה הליחק עכייר עסיורג ַא

 | -.5 דנַאלשטייד ןיא

 ןיא טּבעלענ טלָאמער ןֹּבָאה סָאװ ,םינּבר עטסערנ ייווצ יד ןופ

 "עג רעטשרע רעד טָאה ,ןולוק המלש ןּב ףסוי ןוא ץנימ הדוהי ,עילַאטיא

 ,65 ,1849 ,"םימכח ירבדג 1

 ונל ודמלי רשא םייצינה ימנח יפמ עומשל ינל בוט אלה, :73 ,ןטרָאד 2

 לודג סרפ םהל שי תימיאה יחקפו םיונה ימכחש רונעב םירמוא חוו ,םילק םימדנ

 ןיאו םידימלתל םיליקמ םה הז רובעבו םיבשי םה רשא ריעה יפיקתמ וא ךלמה תיבמ

 םניא םירימלתה םידוהיה הו רובעבו ,םידוהי ןא םייוג ויהש ןיב' רבד סהל םילאוש

 לעּב רעטנַאקַאּב ןיש זנוא רעד ךיוא ,"ירוהי םכח םושל תתל ןוממ רוויפל םיצור

 ורמאש ומכ אלו; :ןוײװּוצנָא קימינ רַאֿפ טלַאה ,ַאזיּפ םיוא לאיחי ,"תואנק תחנמ;

 תוקולחמבו דומלתה תוסרגב ונימי לכ םולחל ונל המ ; הזה רודב ונמע ינבמ תצק

 םתרבסו םיארומאח תועד לא שוחנ אלו תוצמח ןינע קספ ךרד תערל ינל יד .םיארומאה

 .(88 ,"תואנק תחנמא)

 רוד רודא ,סײװ ;7 'ּפַאק ,||} ,װ ,םיצ ,ןַאמעדיג :עז םעד ןגעװ תוכירַאּב 8

 ,2/ יּמַאק ,ש ,"וישרורו
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 ןופ ןעוועג וליפַא זיא סָאװ ,רעטייווצ רעד ןוא ,דנַאלשטייד ןופ טמאטש

 טָאה ךָאד ,ענעּבירטרַאפ ךיירקנַארפ סיוא יד ןופ --- ''תפרצ ישורג,, יד

 -עג ,דימלּת ַא סנילעמ בקעי 'ר בר רעצניימ םעד ,רעטָאפ ןייז ךרוד רע

 ןסיורג ןייז טימ טָאה ןולוק ףסוי עקשט ןוא ,דנַאלשטייד ןֹופ הרוּת טּפעש

 םינּבר עשטייד יד ןופ העּפשה יד סָאװ ,טקריוועגטימ ליפ טעטירָאטיױא

 ןיא טקרַאטשעג רעמ ץלַא ךיז טָאה םענַאּבטלעװ ןוא םיגהנמ ערעייז טימ

 ינואנ עטסערג יד ןֹופ רענייא ןעוועג זיא ןולוק ףסוי .עילַאטיאדןופצ
 -ָארייא םוש ןייק ןעמוקַאּב טינ רעֹּבָא טָאה רע ,! רוד ןייז ןיא דומלּתה

 טימ תקולחמ עקרַאטש ַא טריפעג רַאפרעד טָאה רע ןוא גנודליב עשיעּפ

 הדוהי ןטעדליּבעג שיעּפָאריײא ןוא הלּבק ןופ רענגעק ןטנייצרעביא םעד

 ןטימ ,רעננעק-הלּבק רעדנַא ןַא טימ ףמַאק ןקידתונשקע ןַא .? ןואיל רסימ

 רעטייוצ רעד טריפעג טָאה וגידימליד והילא ןטעדליּבעג-שיפָאזָאליפ

 רזעילא ןּב הדוהי .ץניס הדוחי בר רעטנַאמרעדנּביוא רעד ,רודה לודג

 ךָאד ,' ןולוק יו גנודליּב ענײמעגלַא רעמ טנָאמרַאפ וליפַא טָאה ץנימ

 סָאװ ,ןעקנַאדעג עיירפ יד ןיא תוסרוקיּפַא רעטיול ןעזענ רע ךיוא טָאה

 ."תדה תניחּב, לעּב רעד ןנָאזסױרַא וליפַא טנעלפ סע

 -עגנָא רלַאּב ןענייז םינּבר עשטייד יד ןופ םינחנמ יד סָאװ ,סָאד

 רֹודָוֹּב ַא ןפלָאהעגטימ קינייוו טינ טָאה ,עילַאטיא ןיא ןרָאװעג ןעמונ

 ךורּב בקעי קסֹוּפ רעטנעקרענָא ןוא רעטנַאקַאּבכ רעד ,ןולוק ןוא ץנימ ןופ

 ןרָאפעגרעּבירַא עיוויל הדוחי רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא סָאװ ,יודנַאל

 ןייז .לָאּפַאענ ןיא טצעזאּב ךיז ךָאנרעד ןוא ,ַאודַאּפ ןייק דנַאלשטיײד ןופ

 טקיטפעשַאּב ךיז ליפ טָאה הידבוע דוד ןֹּב םהרבַא ארזע דימלּת רעכייר

 ןּבענּפָא טנַאקעג טינ רַאפרעד ןוא ןטפַאשנסיװרוטַאנ ןוא עיפָאזָאליפ טימ

 .ןיא יקּב ןייז ךָאד לָאז דימלּת ןייז ידכּב ;םידומיל עשידומלת טייצ ליפ

 ךוּבלמַאז ןייז טסַאפרַאפ ױדנַאל בקעי טָאה ,תֹוכלה ןוא םיניד עלַא

 ןקיזָאד םעד ןיא .' ןּבַאגסױא עליפ ןטלַאהעגסױא טָאה סָאװ ,''רונא,

 .םיצ ,ַאמעדינ :עז ,טסידומלּת סלַא ןולוק ףסוי ןופ טײטַאנ םעד ןגעװ 1

 ,214 -269 ,קרעװ .םיִצ ,םייװ 1190--188 ,209 ,קרעוו

 גָאצרעה םנופ לעּפַאּב ןטױל סָאװ ,ןעװעג זיא תקולזמ רעד ןופ ףוס רעד 2

 .ַאוטנַאמ ןזָאלרַאפ םזומעג פינּבר עדייב ןּבָאה

 םָאה אפוג רע זַא ,םלײײצרעד ,122 ,וכו "ילודנ תודלוּתג ןייז ןיא ידנורינ 3

 ןַא ,טפירשפיוא ןַא םימ דליּב סצנימ הדוחי ןעגנעה טעטיסרעווינוא רעודַאּפ ןיא ןעזעג

 םלצ וקקהי :טעטיסרעװינוא ןקיזָאד םעד ןיא סעיצקעל טנעײלעג ֹוּתעשּב טָאה ץנימ

 ותכמ םע םלוסה תולעמּב םש בצומ ויתיאר ריעצה ינאו תומכחה שרדמּב ותינכת תומד

 ,"תרא פתלו דובכל ותלהת ןויצ

 ."רוגאנ וצ עדעררָאפ יד עז 4
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 םיגחנמ ןוא םיניד-ײקסּפ טנזיוט ןּבלַאהטרעדנָא ךרעּב ןופ קרעװלמַאז

 יד ןופ רעגנעהנָא רעסייה ןוא רימחמ רעפרַאש סלַא סיורַא יודנַאל טערט

 טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד טעמּכ ןעוועג ךיוא זיא ױדנַאל 1 זנּכשַא ינּבר

  "ףהווע, ןטיס טנכערעג ךיז רתיחו רוסיא ינינע ןיא ןליפַא קסוּפ סלַא

 סע .*ןטעטירָאטיױא עטסערג יד טימ יו ,םירפס-הלבק ערעדנַא טימ ןוא

 קרַאטש ןעוועג זיא קרעוו סיודנַאל סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא

 טָאה ןוא ,דנַאלשטייד ןיא ךיוא טרעיינ ,עילאטיא ןיא רָאנ טינ ןעמונעגנַא

 .םיקסוּפ עטסדנטײדַאּב יד ןופ רענייא סלַא ןטלָאגעג .טרָאד

 ,ַאודַאּפ ןיא םעדנירנעג טָאה ץנימ הדוהי סָאװ ,הבישי רעד ןיא

 ןוא טיילעגנוי ענעפאלטנא דנאלשטייד ןופ עליפ ןניוצרעד ךיז ןבָאה

 רעטסדנטידַאב רעד ןעמוקענסיױורַא זיא הבישי רעקיזָאד רעד ןופ עקַאט

 קחצי ןּב ריאמ 'ר ,ה"י ןט16 ןיא טנָאמרַאפ טָאה עילַאטיא סָאװ ,בר

 5 ַאודַאּפמ ם''רהמ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאּב רעמ ,ןניובנעלענעצאק

 יָאטרַא גנערטש רעייז טימ םינּבר ענעמוקעג דנשלשטייד ןופ יד

 -סנבעל רעיירפ רעד ןלעפעג טנָאקעג טינ 75 טָאה םענַאּבטלעװ ןשיטקָאד

 סע רעכלעוו ןיא ,הנהנה רעייז טימ עילַאטיא ןיא ןדיי יד ןופ רענייטש

 עקידנרילימיסַא קרַאטש יד טליפענ הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא ךיז טָאה

 תורמוח טימ ןעמיוצנייא רעמ סָאװ .הביבס רעכעלרעסיוא רעד ןופ העּפשה

 -סיוא ,םָארטש-סנּבעל ןסידנשיור וצ םעד טלָאװעג ייז ןּבָאה םינייפ ןוא

 יד ןוא דיירפ יד ןטָאּברַאפ עננערטש ןוא הרוחש-הרמ רעייז טימ ןשעל

 ליפ ייז טָאה טכיזניח רעד ןיא .ןּבעל ןלופטולב ןוא ןקידנכַאל םוצ טסול
 טקרַאטשעג יױזַא ךיז טָאה סָאװ ,עיצקַאער ענײמעגלַא יד ןפלָאהענטימ

 .ה"יי ןט16 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא עילַאטיא ןיא

 קראטש וצ ךָאנ עילַאטיא ןיא ץוביק ןשידיי םניא ךיז ןּבָאה ךָאד ןוא

 טכייל ױזַא טינ .הפוקת-סנאסענער רעד ןופ ןעננַאלקכָאנ יד ןרעה טזָאלעג

 ןופ םיִגונעַּת יד ןסינעג וצ גנַארד ןקיריג םעד ןקיטשרעד וצ ןעוועגנ זיא

 -רעד וצ גונעג זיא סע .ןּבעל ןופ ןדיירפ יד ךָאנ טשרוד םעד ןוא הזה םלוע

 ןדיי עשינעילַאטיא יד ייּב זיא ה"י ןט16 םנופ ףוס ןיא ךָאנ זַא ,ןענַאמ

 ,ו"א "א 'מע ,1 ףד ,"רוגא, 1

 ,(1718 ,עּבַאגסיוא רעכַאּבנעּפָא רעד טיול ןרימיצ רימ) 'א 'םע ,5 ףֶד ,ןטרָאד 2

 םימ םצנימ ךָאנ ןוא לקינײא סצנימ הדוהי רַאּפ טַאהעג הנותח טָאה רע 8

 רעמשרע רעד םָאה לאומש ןוז ןײז ,ַאודַאּפ ןיא בר סרָא ןייז ףיוא ןרָאװעג רע זיא
 יםורייד הירזע ןגעק םינּבר יד ןופ זורכ םעד רעשנוא החמיתח ןייז ןּבעגעג
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 .ו רעדלעוו יד ןופ תויח ףיוא געיעג ןופ טרָאּפס רעד טײרּפשרַאפ ןעוועג

 םניא ןרענריּבניַא טלָאװעג רעכיג סָאװ רעבָא ןּבָאה םינבר עשטייד יד

 ןשיסקָאדָאטרָא -ננערטש ןוא ןשיטעקסַא םעד עילַאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי

 וצ ןעגנערּב טוומעג סָאד טָאה -- תוליהק עטייר יד ןופ רענייטש-סנּבעל

 .-ערטרַאפ עטסרנצנעלג יר .טייסנדירפוצמוא רעקידנרָאצ ןוא םיכוסכיס

 רעייז ייווצ ןענייז טייצ רענעי ןיא גנומיטש-טסעטָארּפ רער ןופ טָא רעט

 ןוא ַאנערָאמייר (ןָאעל) היוא הדוהי :ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא

 | | .וגירימליד ףסוי

 סיטרּפ עלַא ןיא טנַאקַאּב זיא ןּבעל סָאנעדָאמ-יר קחצי ןפ הדוהי

 נעט עקינייא טקידנערַאֿפ טָאה רע סָאװ ,עיפַארגָאיבטסבלעז ןייז קנאדַא

 סָאװ ,ווירב קַאּפ ןטימ ןעמַאזוצ ,עיפַאונַאיב עקיזָאר יד .,? טיוט ןייז רַאפ

 ןשירָאטסיהירוטלוק ןקידנטיידַאּב ַא ןּבָאה 2 ןעננַאגרעד ןנוא וצ ןענייז

 ַאנערָאמ ןָאעל ןופ ןבעל ןטימ רָאנ טינ ןענעקַאּב יז לייו ,סערעטניא

 ןקיטלָאמעד םנופ רענייטש-סנבעל ןטימ ךיוא רָאנ ,עילימַאפ ןייז ןוא

 טינ .הליהק רענַאיצענעװ רעד ןיא טרפב ,עילַאטיא ןיא ץוּביק ןשידיי

 עכייר יד םָאה ,תוריזנ עריא טימ עיצקַאער רעצרַאװש רעד ףיוא קידנקוק

 םעד סיוא ליומ ןלופ ןטימ ןסָאנעג עיצענעוו ןיא גנורעקלעפַאּב עשיריי

 ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ייּברער ףרַאר ןעמ .ןּבעל םנופ רעכעּב ןקידנעמיוש

 ןוא עטסנעש יד ןופ ענייא ןעװעג ה"י ןט16 םניא זיא עיצענעוו זַא

 זיא ןּבעל עכעלטפַאשלעזעג סָאד ,טלעוו רעד ןיא טעטש עטסקיטסולסנּבעֿל

 רענַאיצענעװ יד .סָאמ רעטסטיירּב רעד ןיא טלקיװטנַא ןעוועג טרָאד

 ,!עגנולמַאזרַאפ עקיּפעק-טנזױט עקישער יד טַאהעג ביל ץלַא ןופ רעמ ןּבָאה

 -טכַארּפ עקידנרירעמיש יד טימ ןעגנולעטשרָאפ ןוא סעיסעצָארּפידַארַאּפ יד

 םער טימ טרוּכישרַאפ ןעוועג ןענייז ייז ;ןעגנוריצַאּב ןוא רעדיילק עלופ

 .ןבעל ןקיטסולדיירפ ןקידנכַאל םנופ ץנַאלג ןקיברַאפליפ ןקידבוט-םוי

 רעצעשדעילַאטיא רענייפ ַאזַא טרעלקרע --- טָאטש רעדנַא םוש ןייק ןיא,

 ענױזַא טלמַאזעגּפיונוצ ןעוועג טינ לָאטנייק ןענייז -- וָאטַארומ .ס יװ

 :טליצרעד טםרעװ ((8 ןיא ןּבישענ)) 4 ,"ןויזח אינ/ סלגי םהרבָא ןיא 1

 רוצלו פסושל םש ונכלה רשא דחא רעינ םידמצ םיבכור ונײה וידחי הנהו םויה יהיו;

 םהרבַא ןגעװ תוכיוַאב רעמ) "עונשב םימעפ 'ג יא 'ב ונטּפשמ היה ןכ יכ ,איבהל ךיצ

 7 'םונ עגַאלײב עז ,קרעװ ןייז ןוא סני

 יד .ש טכעלטנפערַאפ םּתעשב ןּבָאה קרעװ סםעד ןופ ןנוצסיוא ,"הדוהי ייח, 2

 . "הדוהי ייחַא םעד םקוודעג ןששרע םוצ ּפָאה קידנעטשלופ ,רעניינ ,א ןוא ָאטַאצול

 612 ןיא אנהכ םהרנֲא
| 

 הירא הרוהי ברה ינתכ) עקיטשטפירש .א עַּפעיִרּב סַאנעדָאמ ָאעל} ,יויב ,ל 8

 ,"1906 ,(אנידוממ
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 םנומ עיצענעוו ןיא יוװ ,ןּבעװעג-טכַארּפ עקיּברַאפליפ ענױזַא ,רעמיטכייר

 ןוא סעיסעצָארּפ עכעלרעייפ ןופ געט ןיא ןוא םיבוט-םוי ןיא .ה"י ןט6

 יד ןופ טנעװרעדַאפ יד ,ןכריק יד ,ןצַאלַאּפ יד ןענייז ןעננולעטשרָאפ

 -וַאהַאּב ןעוועג זיא ץלַא --- וליפַא רעצעלּפ-קרַאמ יד ,ןלָאדנַאנ יד ,רעזייה

 ,סענאויד עטסנטלעז יד טימ ןוא רעינַאּפש ,טעמטס טימ טקעדַאּב ןוא ןעג

 יד ןנעלפ לַאנַאק רענַאיצענעװ ןסיורג םעד רעּביא סעיסעצָארּפ יד תעשּב

 ןּבָאה רימ .ףָאטשדיײיז ןטיור-לעה טימס טריצַאּב ןייז ןלָאדנַאג רעטרעדנוה

 ןלעטשוצרָאפ ךיז דנַאטשמיא טינ ןענייז רימ ,טינ הגשה ןייק רָאנ רעּבָא

 -וצּפָא קירעהעג שוח םעד ןרָאװעגנָא ןיוש ןּבָאה רימ .טכַארּפ עקיזָאד יד

 ,רענייטש ערעייט עקיּברַאפליפ ןופ םייקנייש עשילרעטסיוא יד ןצַאש

 עקידנרירעמיש ןיא פָארַא ךיז ןזָאל רעדָא סעדייפעג עצנַאג ןקעדַאּב סָאװ

 רעזנוא טינ טקנעשַאּב ןּבעל עקיטנייה סָאד .ןקעד עכיוה יד ןופ ןדַאקסשאק

 זיולּב ןּבָאה ןענָאק רימ סָאװרַאֿפ טא ..,ןעננורעייפ עכלעזַא טימ ניוא

 ,עיצענעוו ןיא בוט-םוי ַא וצ ןעגנוצוּפַאּב יד ןגעוו ןפירנַאּב עסַאלּב ץנַאנ

 "או עניילק זיולב ןעזענ גנַאל ןּבעל ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יו טקנוּפ
 ."םי םנופ תובחר םעד ןגעוו ףירנַאּב ןייק ןּבָאה טינ ןָאק ,ןרעס

 ףיוא ךיוא העּפשה עסיורג ַא טַאהעג טָאה הביבס עקיזָאד יד טָא

 -ַאֹּב ןיא טמענ ןעמ ןעוו רָאנ .עיצענעוו ןופ גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד

 וצ זיא ,עיצענעוו ןופ הביבס עקיטסולסנּבעל ןוא עקיניזטכייל יד טכַארט
 -עג ךיז טָאה רוחֹּב והילא יװ רעטנרעלעג רעטסנרע ַאזַא סָאװ ,ןרעלקרעד

 -דעביא הפ-לוּבינ ליפ ױזַא טימ ,ןלָאװירפ ַאזַא ןּביידשוצנָא ןּביולרע טנָאק
 ןקיטלָאמעד םנופ העּפשה יד .? "?לידבמה , יו ,טעלפמַאּפ םענעדָאלעג

 -ַא,ט םעד ףיױוא קרַאטש ץנאנ ךיוא ךיז טליפ עיצענעו ןיא ןּבטל

 ןטנַאמרעד רעירפ םעד ףיוא -- ַאטעג רענַאיצענעװ םנופ ןוז ןלופטנַאל

 ןעמ טָאה ,אנעדָאמ טלייצרעד ,ןרָאי-רעדניק יד ןיא .ַאנעדָאמ-יד הדוהי

 -ידערּפ ןוא בר ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו .ןצנַאט ןוא ןענניז טנרעלעג םיא

 ןײלַא ,קיזומ ןוא רעטַאעט טימ ןּבעגעגּפָא ליפ ךיז ַאנעדָאס טָאה ,רעק

 ןעוועג ךיוא זיא ,רעטַאעט ןראפ ןסעיּפ טריטעּפער ,ןלַארָאטסַאּפ ןּבירשעג

 טנעלפ רע ּוװ ,?וש רעשילַאקיזומ ַא ןופ רָאטקעריד ןוא רעטסיימלעּפַאק

 -ענ טָאה ,השמ ,רענייז רענָאװש רעד  ךָאװו א ןטרעצנָאק ייווצ ןּבענ

 -םוק עקיזָאד יד עקַאט טנעלפ אפונ רע ןוא ,ןטעלּפוק טימ ןסעיּפ ןּבירש
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 158--150 ,! ,"םפירשטייצנ ןיא ףיטש ,נ ךרוד טכעלטנפערַאפ ןטשרע םוצ 2

 ,179--148 ,| ,"ןטפירש, ןיא ןוא

 ןגעװ ,ןש ,'סיּפָאמעל ַאיַאקסיערװעיא ןיא םעּברַא רעזנוא עז תוכירַאּב רעמ 8
 ,הפוקּת:סנַאסענער רעד ןיא רעטַאעט ןשידיי םעד
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 רעטנערּברַאפ ַא ,יולה בקעי ,םעדייא סַאנעדַאמ ןוא ;ןענניזרַאפ ןטעל

 ,ןופרעד הנויח טָאהעג טָאה ,! רפסיהלבק א ןופ רבחמ ןוא רעקיטסימ

 . ץנעט ןופ רערעל ןוא דענניז רעלענָאיסעפָארּפ ַא ןעוועג זיא רע סָאװ

 ןּבעל ןוא ּבייל מימ ןּבענעגרעּביא ןעוועג זיא עילימַאפ סאנעדָאמ טייוו יו

 ,יבדרמ ןוז ןקירָאי-ןצרעּפ סַאנעדָאמ ןופ ווירּב יד תודע ןנָאז ,רעטַאעט םעד

 -ןביוא םעד ,רעטעפ ןייז ַארַארעפ סיוא רע טּביירש 1605 רעטניוו םניא

 "גענרעד סע ,סייוו ךיא, :השמ רעּביירש-עסעיּפ ןוא רעגניז ןטנַאמרעד

 "עד ךימ ּבָאה ;עידעטָאק ןייד ןלעטש ףרַאד ןעמ ןעוו ,טייצ יד ךיז טרעט

 םירוחּב יד ןופ רעוו ,ןסיוו וצ ,ךיד טעּב ךיא ,רימ ּבינ ןוא ןעניז ןיא טלָאמ

 ךיא ."רימ רַאפ טמיטשַאּב ןעוועג זיא סָאװ ,עלָאר יד טליּפשענ טָאה

 יד רעטעפ םֹוצ ווירּב ַא ןיא רעדיוו רע טרירַאּב םורַא טייצ רעצרוק ַא

 ךיז טלייֵַא ןוא , רוציקּב טכַאמ רע זַא ,ןָא בגַא טזייוו ןוא ,עגַארפ עּבלעז

 רעייז זיא רעטעפ רעד זַא ,ךָאד סייוו רע ?ייוו ,ווירּב םעד ןקידנערַאפ וצ

 -סולש יד זיא שיטסירעטקַארַאכ .'!עידעמָאק ןייז טימ ןעמונרַאפ קראטש

 ןיז טקידנערַאפ בוה"ץּב רעננוי רעקיזָאד רעד רעכלעוו טימ ,עזַארפ

 טרידָארַאּפ ,''הריש תּבש , ןופ ךָאו יד ןעוועג דָארנ זיא סע ?לייוו .ווירּב

 עקידנגלָאפ טימ ווירּב םעד טריטַאד ןוא הרוּת רעד ןופ טסקעט םעד רע

 ךָאװ רעד ןיא :ה"'ד) ''האידימדטניאּב השמ רישי זַא השרּפ,, :רעטרעוװ

 סַאנעדָאמ .* (עידעמרעטניא רעד ןיא ןענניז טעװ (רעטעפ ןייז) השמ ןעוו

 רעכעלרעפעג ַא ןוא ןַאמּבעל ַא ,רעגניז ַא ,ןלובז ,ןוז רעטייווצ ַא

 -מָאק ַא טימ טכעפעג-ןדרעווש ַא ןיא ןעמוקעגמוא שיגַארט זיא ,טנַאילעור

 .ןעגנוי ענעקנורטענסיוא עינַאּפ

 טלוּב נונעג ןעמ טעז החּפשמ סַאנעדָאמ ןופ תוגהנתה רעד סיוא

 מורא רעד ןופ העּפשה יד טליפעג ךָאנ ךיז טָאה סע קראטש יװ ,סױרַא

 -רַאה טָאה סָאד קנייוו יו ןוא ,הליהק רענַאיצענעװ רעד ןיא הביבפ רעק

 "קָאדָאטרַא עשטייד יד ןופ ןלַאעדיא ןוא ןצנעדנעט יד טימ טרינַאמ

 טעװ סע תעּב ,טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ןזומ ןעמ טעװ סָאד .םינבר עשיס

 ןָאעל סָאװ ,ףמַאק ןטרעטיּברַאפ םעד ןגעוו ןדייר וצ ןעמוקסיוא ךָאנרעד

 -טלעוו רעייז ןוא םינּבר יד ןגעק טריפעג טָאה ,בר ַא ןיילַא ,ַאנעדָאמייד

 ,םענַאּב

 21 ,"םהונ ירא, 1

 ,22 ,"הדוהי ייח, 2

 יַארמ ַא ןעװעג זיא ַאנעדָאמיד ינדרמ ןופ ףוס רעד .115 ,קרעװ ,טיצ ,יולּב 8

 עכעלדעש רעייז יד ,ןוװּורַּפ עשיטסימעכלַא ענייז ייּב ןעמוקעגמוא טייהרעננוי זיא רע ,רעשיג

 ןעגנַאנעג .גנוי רעייז ןיא רע ןוא טעטפיגרַאפ םיא ןבָאה קינעזרַא ןוא יילּב ןופ ןזַאג

 ,טלעװ רעד ןוֿפ
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 ןט23 םעד ןעזרעד טלעוו יד ןטשרע םוצ טָאה ַאנעדָאמ-יד הירא

 זייוודניק .! עילימַאפ רעשינסחי רעכייד ַא ןיא קידענעו ןיא 1871 לירּפַא

 בלַאה ַא ןוא ייווצ ;ןטייקיעפ עשינואנ ןזיווַאּב הירֲא רעניילק רעד טָאה

 יד לוק ַא ףיֹוא טנעײלענרַאפ לוש ןיא תּבש ןיוש רע טָאה ,טלַא רָאי

 יירפ ןוא הרדס יד ןעוועג ריבעמ ןיוש רע טָאה רָאי יירד וצ ,''הרוטפח,,

 "עג ןיוש רע זיא דניק קירָאי ףניפ ַא .? קוסּפ ַא ךָאנ קוסּפ ַא טשטייטרַאפ

 ינעו טמולחעגנ ,טייקכעלברַאטשמוא ןנעוו טכַארטעג ,תוקימס טימ ?לופ ןעוו

 טינ םיא טעוו רעמָאט ,קנַאדעג ןרַאפ ךיז ןקָארשעג ןוא םור ןשירָארעטיל

 ןופ קעװַא רע טעוו רעטנַאקַאּבמוא ןַא ןוא ,ןרעוו וצ םסרופמ ַא ןעגנילעג

 -ליפ ַא ''דניק-רעדנּוװ,, ןייז ןבענעג טָאה רעטָאפ סָאנעדַָאמ .5 טלעוו רעד

 רעגנוי רעד טָאה רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש עשיערבעה יד .גנּויצרע עקיטייז

 ןשיריי ןטסדנטיידַאּב םעד  ,יטלָאװעקרט לאומש ייּב טנרעלעג אנעדאמ

 ערערעמ ךָאנרעד טָאה אפונ אנעדָאמ .טייצ רענעי ןופ רעשרָאפ-ךַארּפש

 ןייז ףיוא טאהעג טָאה סע העּפשה עסיורג ַא רַאפ סָאװ ןזיוועגנָא לָאמ

 ייב טכַארּברַאפ טָאה רע סָאװ ,טייצ יד טייקיטעט רעשירַארעטיל רעצנַאנ

 ץוצינ א טימ ןעקנַאשַאּב ןעוועג זיא יטלָאװעקרַא לאומש .ןיטלָאװעקרַא

 םעד ןנעװו .שוח ןשינָאלַאליפ םענייפ רעייז ַא טימ ןוא רעטכיד א ןופ

 תנורע , קרעוו שיטַאמַארג :טנַאקַאּב ןייז ןוא * םיטויּפ ענייז תודע ןנָאז

 ךיוא זיא ,םייצ ןייז ןופ דניק סלַא ,תמא .? (1608 ,קירענעוו) ''םשוּבה

 ,יכררמ ,עדייז סַאנעדָאמייד הירא ,ךיירקנַארפ םיוא טמַאטש החּפשמ סַאנעדָאמ 1

 :םניֿפ רעד לרַאק רסיק רעד ןוא ,ּפָארטנַאליפ ןוא טצדַא םלַא ןעװעג םש:הנוק ךיז טָאה

 םנופ דילגשימ סלַא טמיטשַאּב םיא ןוא דנַאטש:רעטיר םוצ ןּביוהרעד םיא טָאה רעט
 ;(11-710 ,'הדוהי יח, עז) 'סילפ רענעדלָאג, ןדרָאירעטיר

 ,"ןיבמו השרפה רתופ יתייח ,,םינש שלש ןבוא 115 ,הדוהי יח, 3

 'תאנק יכ תודוהל ךירצ ינאֲא :"הדוהי רבדמ} ןייז וצ המדקה סַאנעדָאמ עז 8
 'דיל אובי יתמ יתרמא ארקמל שמח ןב 'יתויה זאט יתרעטצנ ימי לכ2 ,חלאכ םילולהב

 אל םוקמח ןמ יתאיצו ,,רקש חור יתייחו אצא ,םעּפח התומא יכ יל יוא ,ונמיקאו
 ,(1602 ןופ עּבַאגסױא רעד ךָאנ ןריטיצ רימ) "רכנ םשור ריאשת

 ,עילַאטיא יד ןופ רווחמ םעד ןיא ןײרַא ןענייז םיטויּפ סיטלָאװעקרַא ןופ עליפ 4

 "ןונבלה יורא; ןיז ןעװעג ןענײז רעלוּפָאּפ םרעדנװַאּב ,(אינמור גהנמ) תולהק עשינ
 ןטעּברַא ערעדנַא םיטלָאװעקרַא ןגעװ ,"ךינב שארל ראפו יבצ ןויצא דיל.ןויצ סָאד ןוא

 "םינג ןיעמ} גנולמַאזיװירּב  ןייז ,355--354 ,"לארשי ילודג תודלותא ,ידנוריג יכררמ : עז
 ,24/ 'מונ גנולמַא:ןטּפירקסונַאמ סגרוּבצנינ ןָארַאּב ןיא ןענופעג ךיז םָאה

 יד "ווחא תרגא; ןייז ןיא םיוא טנכער רע תעּב ,אידנַאקמ ר"שי רעטסּוװַאּב רעד 5
 :ףיסומ ייברעד רע ןיא ,ַאטיװעל הילא זיּב ןנויח ןופ רעשרָאּפ.ךַארּפש עשידיי עטסקיטכיוו

 רובח םלואו) קרעװ ערעײז עלַא ןופ רעסעב זיא 'םשוּבה תגורע, סיטלָאװעקרַא רעּבָא

 םהמו םלכ תא אוה עירכמ "םשובה תנורעא ארקנה ישלװקראה לאומש ר"רהכ ףולאה
 ,(םוצע דואמ אוה
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 ןענייז הרוּת רעד ןופ תויתוא יד ןיא זא ,רעכיז ץנאג ןעוועג יטלָאװעקרַא

 -- .ףַארט,, רעד זַא .! תוחוּכ עקיטלַאװג ןוא תודוס עקידארומ ןטלַאהַאּב

 ןעמונעננָא ןטייצ עשינומדק ןופ ןיוש ןענייז ,םימעט יד ןוא תודוקנ יד

 רעד סָאװ ,םעד ןיא זייװַאּב ןטסעּב םעד רַאפ ןעזענ רע טָאה ,ןדיי ייב

 רַאפרעד .2 ''ונתנ יניסמ טימעטהש,, תודע ךָאד טנָאז ןיילַא ''רהוז ,,

 -ינירא ןוא רערָאלק דעייז ַא ןיא קרעוו ןייז ןיא יטלָאװעקרא טנעקַאב רעבא

 .ךַארּפש רעשיערּבעה רעד ןופ ןטייקיטראננייא עלַא טיס םרָאפ רעלענ

 טייג רעסַאפרַאפ רעד ּוװ ,ןעלטיּפָאק יד ןענייז טנַאפערעטניא סרעדנוזאב

 -הצילמ ןוא (24 'ּפַאק) ןעמראפ עשיטעָאּפ ערַאטנעמעלע יד ןופ רעּביא

 ייּברעד טיג ןוא קיטעָאּפ רעשיערּבעה-יינ רעד וצ (29--928 'ּפאק) ?יטס

 -ַצעל רעד .(32--91 'ּפַאק) קירטעמ רעשיערּבעה ןופ .ןליּפשייּב עלענינרַא

 -טסירק ןטסּוװַאּב םעד ןרָאװעג ןלעפענ ליפ יױזַא ףיוא זיא ?טיּפַאק רעט

 ןייטַאל ףיוא םיא טָאה רע זַא ,ןרענניי םעד ףרָאטסקוּב ןטנרעלעג ןכעל

 "'ירזוּכ, רעשינײטַאל ןייז וצ הפסוה סלַא טקורדעג ןוא טצעזענרעביא

 -עטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא גנוניישרע עיינ ץנַאג א ,(1660) גנוצעזרעביא

 ןגעוו טדעד יטלָאװעקרַא ּוװ ,?טיּפַאק רעטסקיסיידד רעד ךיוא זיא דוטַאד

 ,(רכנתמה בּתכמהו רוּבדח יכרדּב) טפירש-רפיש ןנעוו ןוא עיפַארנַאנעטס

 ןיטלָאװעקרַא ייּב דימלת רעטסטּבילַאּב רעד ןעוועג זיא ַאנעדָאמ

 -ָאמ .דניּברַאפװירּב ןכעלדניירפ א םיא טימ טריפעג ןימידלּכ טָאה ןוא

 ,ןיּבר ןייז ןעקנַאדרַאֿפ וצ ליפ רעייז טָאה רע זַא ,הדוט ןיא אפוג ַאנעד

 וצ ךיא ּבָאה -- ַאנעדָאמ טּביירש -- םיא,, ,.'םשוּבה תנורע , לעּב םעד

 יד טנרעלענ ךיא ּבָאה םיא ייּב ןוא ?יטס ןשירַארעטיל ןיימ ןעקנַאדראפ

 5 "ןּביירש-םיריש ןופ טסנוק

 -בעה ףיוא טצעזענרעביא ַאנעדָאמ רעננוי רעד טָאה ראי ףלעווצ וצ

 רעדניװעדלַאוװעג רעד, עמעֶאּפ סָאטסָאירַא ןופ גנַאזעג עטשרע סָאד שיער

 ןגעו חוכיוו ןייז טסַאפרַאֿפ רע טָאה םורָא רָאי ַא ןיא ןוא ,'דנַאלַאר

 ןוא ןּבַאגסױא עליפ ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,/ערמ רוס ,, ליּפש-ןטרָאק

 * שטייד ןוא שיזיוצנַארפ ,ןײטַאל ,שיריי ףיוא ןרָאװעגנ טצעזרעביא

 תויתואהש 'ד דוסב םידמועהמ ונלבק ללכבוע :'ג 'מע ,4 ףד ,"םשוּבה תנורע, 1

 ."חבכנ רואו םלענ תויחו תוינחור ןהיתומשב ןתנומתב שי תושודקה

 םימעטהש ,ארדואהו םינוקתה ירבדמ אוח ראובמוע :'3 'מע ,91 ףד ,ןטרָאד 2

 ."חורה לא המשנה םחיכ תודוקנה לא םהש ןויכ ונתנ יניסמ כ"נ

 ינבהא אוחו בתכה ןושלו רישה תכאלמ יתדמל ונממא :18-17 ,"הדוהי ייח, 8

 | ,"ותומ םוי ףע זאמ תצרמנ הנהא

 טול ,"דדימו דדלא ןיב היחש תוכיו ךרדב קוחצח תוננו חבש לע ערמ רוס;

 ןגעװ דיל ןשנַאקַאפ םנופ רעסַאּפרַאפ רעד ַאנעדָאמ ךיוא זיא חרעשה םסרעדיינשנייטש

 םהרבֲא וַא ,טנכערעג םייצ רעמצעל רעד זיּב טָאה ןעמ סָאװ ,"ךלמ ינדעמ, ליּפש-ךָאש

 ,(63-60 ,או ,',לביב ,רּבעהא עו) רעסַאּפרַאּפ ןַיז ןיא .ארזע ןבא
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 ןגעו תודע ןיוש טגָאז לגניי ןקירָאיגכ םנופ קרעװ עקיזָאד סָאד טָא
 -ַאכ רעייז ךױא בגַא ןיא ןוא גנוּבַאנַאב רעשירַארעטיל רעדנטיידַאּב ַא
 םנוא .נעוװו- סננוטַאש ןקידרעטעּפש סָאנעדָאמ רַאפ שיטסירעטקַאר
 ,ליּפש-ןטרָאק ןופ רעגנעהנָא רעסייה רעד חוּכיװ ַא ןריפ ''ערמ רוס;
 ןקיזָאד םעד ןופ רעננעק רעטנייצרעּביא רעקינייו טינ רעד ןוא ,דדימ
 םמַאק םעד טינ זַא ,ךעלרעּפנישַאּב טעז ןעמ ןוא ,דדלא ,ּבײרטרַאפ-טייצ
 -ןיא םיא --- רעסַאפרַאֿפ רעגנוי רעד ןסיוא ןיא ליּפש ןכעלדעש םעד ןגעק
 ,אפוג חוכיוו םנופ טרַאזַא רעד ,ןילא טעוועג סָאד לּכ-םדוק טריסערעט
 .טכעפעג - ןעקנַאדעג ןקיציּפש ןֹוא ףמַאק ןשיטקעלַאיד ןופ טטנוק יד
 -עג ביל ןָא רֶאי ןעצ ןופ ןיוש טָאה רע ױזַא יו ,טלייצרעד אפוג ַאנעדָאמ
 טימ ןה ןדיי טימ ןה סעמעט עזעיגילער ףיוא םיחוּכיװ ןריפ וצ טַאה
 ןייק ןַארַאפ טינ זיא סע זַא ,ףיסומ ייּברעד רע זיא ץלָאטש טימ ןוא ..ןטסירק
 ףיוא ןה ,הנומא עשידיי יד טרירַאּב טרעוו סע ּוװ ,קרעוו שימעלָאּפ ןייא
 טימרעד לָאז רע ,שיערּבעה ןֹוא שינַאּפש ,שינעילַאטיא ףיוא ןה ןײטַאל
 רעשימעלָאּפ-זעיגילער וצ קשח רעקיריג רעקיזָאד רעד .' טנַאקַאּב ןייז טינ
 שטנּוװ ןקידנעגנירד סיוא טינ ןַאנעדָאמ ייּב רעּבֶא ךיז טמענ רוטַארעטיל

 םיא :ןצישַאּב וצ תובָא יד ןופ הנומא יד רעדָא ןייגרעד וצ תמא םעד
 -ףמַאק יד ,ךיז רַאפ ןילַא סעצָארּפ-קימעלַאּפ רעד ןלעפעג טושּפ זיא
 -נןלענ טינ ןוא ןתועט עשיגַאל ןופ ןקעדפיוא עשינוחצנ סָאד ,רעפסָאמטַא
 שטנעמ א ןעװעג זיא ַאנעדָאמ ..,רענגעק ןקידנפמעק םייּב תויאר ענעג
 טיּבענ ןפיוא תועידי עקידנטיידַאּב טַאהעג טָאה ,גנודליּב רעקיטײזלַא ןופ
 ןוא  עיפָאזָאליפ ,קיטַאמעטַאמ ןופ ,רוטַארעטיל רעשיסַאלק רעד ןופ
 רעמ סָאװ ןסיוו ןייז טּבערטשעג קידנעטש ייּברעד ןוא ,ןטפַאשנסיװרוטַאנ
 ךעלנע קינייװ ױזַא רע זיא ךָאד ןוא ,* ןרעסערגרַאפ ןוא ןרעטיירּברַאפ וצ
 טדערענ ןּבָאה רימ עכלעוו ןגעוו ,(םישקבמ) '!רעכוז , עקיזָאד יד וצ ןעוועג
 טינ ןסיוו ךָאנ טשרוד רעד זיא ןָאנעדָאמ ייּב .דנַאּב ןקירָאפ םעד ןיא
 -םיר םעד טצכעל סָאװ ,המשנ רעקידנכוז ַא ןופ אצוידלעוּפ ןייק ןעוועג
 ;רשֹוי ןוא תמא ןופ לאעדיא םוצ טריפ רעכלעוו ,ןעניפעג וצ געוװ ןקיט

 עדנטיידַאּב ענַײז רַאפ זייּפש עקיטסייג עקידנסַאּפ טכוזעג זיולּב טָאה רע
 טינ רעּבָא ,עראבנערפיוא םכייל ,עקיורמוא ןַא ןעוועג זיא סָאד .ןטייקיעפ
 רע ,ךַאלפרעּבױא םעד רעּביא זיולּב טּבעװש אנעדָאמ ;רוטַאנ עפיט ןייק
 עסיורג ענייז עַלַא ייּב ךַאז רעד ןופ שובל םעד רָאנ סנטסיימ טרירַאּב

 ,גנובאנַאב רעשירארעטיל רעדנטיידַאּב ןֹוא ןטייקיעפ עקידנצנעלנ ,תועידי

 ;(5 ,"םהונ ירא,) רעטרעװ עקידנגלָאפ סַאנעדָאמ םכיזניה רעד ןיא ןעגייז שיּפיט 2 יש ,"הלבקה תניחּנ, ן 'ּפַאק ,"םהונ ירא עז }1
 .,"םלועבש לנשומ לכ ימ לכ תערל יל רווע היהיש לָאל םלקלו םמורל ,חבׂשל לוכאש ןתי ימ!
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 רעד -- םעטירָאטיוא רעטסכעה רעד ,קפוּפ רעטסערג רעד זיא םיא ייֵב

 ןאנעדאמ ייּב זיא ,רשיה לכש רעד ,רע ;רשיח לכש רעכעלשטנעמ רעטושּפ
 -סייג עלַא ןצַאש ףרַאד ןעמ רעכלעוו טימ ,סָאמ עטנעקרענָא קיצנייא יד

 רעד ןיא טָא .ןטרעו עשירָאטסיה ןוא עלערוטלוק עלַא ,תורצוא עקיט

 ןוא תוריּתס ןופ ןסיוו ןלעװו טינ םעד ןיא ,טייקנטלַאהעגסיױא רעשינאל

 ,טפַארק סאנעדָאמ ןגעלעג ןיא ,ןגעו עטלגנעלשעג ןוא עטניײװצרַאפ ןופ

 עקַאט ןָאק חטש ןטצענערנַאּב ןסיוועג א ףיוא :טייקכַאוװש ןייז ךיוא רעּבא

 לכש רעד -- רעצַאשּפָא ןוא רעזייוונעוו רעטנעקרענָא קיצנייא םאנעדָאמ

 ןוא רָאלק ױזַא ץלַא טכַאמ רע סָאװ ,טימרעד ןעננערב ןצונ סיורג ,ושיח

 ,עטלוּב ןוא עטושּפ סָאד ןעלקנוטרַאפ טינ טזָאלרעד ןוא ךעלדנעטשרַאפ

 טוװרּפ רע רָאנ יו דנרעטש ךיוא ןוא ןפלָאהַאּבמוא רעּבָא טרעוו רע

 -גייא רעד ןרעוו וצ ךיז טסעמרַאפ ןוא ,ץענערג עטמיטשַאּב יד ןייגרעּביא

 ןופ ,ןטרעוו עלעוטלוק עלַא ןופ רעצַאשּפָא רעקיצנייא ןוא רעטכיר רעקיצ

 ךיוא טריסַאּפ סע ,תמא .ןעגנַאלרַאפ ןוא תועיבת עכעלשטנעמ עלַא

 -רענָא טינ ליוװ ןוא קינעּפשרעריװ טרעוו אפונ אנעדָאמ סָאװ ,זייוונטייצ

 רע ;רעצַאשּפָא ןוא רעטכיר ןקיצנייא ןקיזָאד םעד ןופ טכַאמ יד ןענעק

 טינ זַא ,טגייצרעּביא ךיז טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד טינ רעּבָא סָאד טוט

 נא ץנַאג םיוא רָאנ ,ןזָאלרַאפ רשיה לכש ןפיוא ךיז ןעמ ןָאק קידנעטש

 רערַאּבנערפױא טכייל ןוא רעקיורמוא ןייז טימ אנעדָאמ .םימעט ערעד

 וצ ןעוועג זיא ןליוו ןייז ,רעטקַארַאכ ןטסעפ ןייק טָאהעג טינ טָאה רוטַאנ

 ננוריפפיוא עשילַארָאמ ןוא םישעמ ענייז ןוא ,קידלקַאו ןוא ךַאװש

 ,טָאה רע .תוריּתס טימ לופ ןוא ןטלַאהעגסיױא טינ ןעוועג רַאפרעד ןענייז

 טעלפמַאּפ ַא טימ רוטארעטיל רעד ןיא טריטויּבעד ,ןעזעג רעירפ ןּבָאה רימ יו

 רעטנערּברַאפ ַא ימי ?ּכ ןעוועג רע זיא ןייֵלַא ןוא ןליּפש-ןטרָאק ןגעק

 הוַאַּת !'ענעטלָאשרַאפ , יד טָא זַא 1 הדומ זיא אפוג רע .רעליּפש-ןטרָאק

 ענייז ןופ םענייא ןיא ;תונויזּב ןוא תורצ ?יפ טכארבענ םיא טָאה ענייז

 טכענ יד ןָאק רע ױזַא יו ,רעטכעלעג רעטיב ַא טימ רע טלייצרעד רעדיל

 ,* ןלָאצַאב וצ סָאװ טימ טינ טָאה רע סָאװ ,תובוח יד רעּביא ןפָאלש טינ

 663 ,62 ,51 ,46 ,39 ,34 ,33 ,30 ,29 ,28 ,26 ,'הרוהי יח, 1

 :ןגרָצז ץלַא טכַאנ עּבלַאה ןיּב ךיא ומ תובוח עניימ ןגעװו 3

 .ןגרָאּב וצ ןעמעװ ייב רעמ ָאטינ -- ןעמוקענ ןיא גָאט:לָאצ רעד

 : ןגרָאמ ןגָאז רעֶּבָא ךיא לעװ רענָאמ עניימ

 ,ןגרָאז ןיוש ר יא טומ טכַאנ ןופ טפלעה עטייווצ יד

 ,ןגרָאמ ןסייװ ןיא זיּב תובוח עניימ ןגעװ ןיוש ר יא טכַארמ

 ןגרָאז עלַא ןסעגרַאּפ למערד ןסיז ןיא לעװ ךיא -- ךיא ןוא

 .גרָאמ ןקיטפניק םנופ תוגאד ןנעװ םינ טגרָאז :דנעקנעדעג ץַאז ןגולק םער
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 -ּמִא ךיז ןלעוּפ ךיז ייּב ןענָאק לָאז רע ,ךַאװש וצ ןליוו ןייז זיא ךָאד ןוא
 רע .ליּפש רענעטלָאשרַאפ רעד ןופ -- ''ללוקמה קוחצה,, םעד ןופ ןגָאז
 ענענייא ןייז ןענעקרענָא טומ ןקירעהעג םעד טאהעג םינ ֹוליפַא טָאה
 :הוַאּת .רעטכולפרַאפ , ןייז רַאפ תוירחא יד ךיז ףיוא ןעמענ ,דלוש
 -- סידלוש אפונ רע טינ זיא םעד ןיא זַא ,ןדיירוצנייַא ךיז טסיילפ רע
 עקידארומ עשיגָאלָארטסַא יד ןוא ןטענַאלּפ יד ,םימשח ןמ רזנ ַא זיא'ס
 ףימי ?ּכ רעליפש-טראזא ןַא ןּביילּב לָאז רע םרוג סע ןענייז ןטפערק
 ןיא ךיז רע טנַאלק --- ןָאט ךיא ןָאק סָאװ ןוא קידלוש ךיא ןיּב סָאו,
 יז ,, ,''תונמחר ןָא ךימ ןפדור ןעלמיה יד ןיא ןרעטש יד זַא ,!ווירּב ןייא
 ןקיטלעװעג ןעוט -- לָאמ שרעדנַא רע טּביירש -- רעטכילעג עשלמיה
 רעייז דנאטשמיא טינ זיא רענייק ןוא ןשטנעמ יד ןופ לרונ םעד רעּביא
 ןייז ןיא רע טּביירש --- תולזמ עשלמיה יד, .* "ןדנעװּוצּפָא רזג ןרעווש
 ךשמ ןיא ןוא ,טרַאנענּפָא לָאמַא רעדיוװ ךימ ןּבָאה -- עיפַארגָאיבטסלּבעז
 5 '"טליפשראפ ןטאקוד טרעדנוה ייווצ ךיא ּבָאה םישדח ייווצ ןופ

 תמכח , ןיא טּבױלגעג טָאה רשיה ?כש ןרַאפ רעפמעק רעסייה רעד טָא
 , עימעכלא טימ ןּבעגענּפָא ךיז ליפ טָאה ןוא ? תומולח ןיא 4 ''דיה
 קיטסימ ןופ רענגעק רענעסיּברַאפ ןוא טסילַאנָאיצַאר רעטגייצרעביא ןַא

 -רַאפ ,תולונס ןוא תועימק טימ טלדנַאהעג אפוג אנעדָאמ טָאה ,הלבק ןוא
 ןיא םעד ןגעו ןיילט עקַאט טלייצרעד רע .7 תועּבשה ינימה לֹּכ טסַאֿפ
 תוכאלמ 96 ןופ רעקינייו טינ סיוא טנכער רע ּוװ ,עיפַארנַאיּבטסבלעז ןייז
 םינ ןענייז עֶלַא ייז ןוא ,ןעמונרַאפ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ ,תוסנרּפ ןוא
 עַא ?ייוו ,טיונ רערעווש רעד ןופ ןעװעטַארסױרַא םיא דנַאטשמיא ןעוועג
 ןיא סע  .ןטרָאק ֹוצ הװַאּת ןייז ןעגנילשנייַא טגעלפ ןטסנידרַאפ ענייז

 ,יתובוח לע בושחא ותיצחמ ליל ןמ)

 :רחאו אב םצק ,יל ןיא עורפל יכ

 יב םישונל רמוא לילה תיצחמ רחא

 !רתׂשה דומע דע םתא םג אנ ונשח

 יפ ירבד רוכזא יכ םדרא זא ןשיא

 ,((רחמ תרצ רצת לא :רמוא ןח םכח

 ,45 'םונ ,"הנידומ יד הירא יבתּכ,

 50 ,"הדוהי ייחפ

 ,52 ,ןטרָאד 09 אפ *

 ,5 ,ןטרָאד 46

 ,ו"א 37 ,ןטרָאד

 ,װ"א 234 ,20 ,ןטרָאד

 ,(1595) "םירשי דוס, ןיא טלמַאזעגפיונוצ ןענייז תועּבשה סַאנעדָאמ יב 2 סא
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 "ונרַאפ ךיז טָאה סע עכלעוו טימ ,תוכאלמ עלַא יד ןענעכערוצסיוא יאדכ

 :ה"י ןט1/ םנופ בר רעשינעילַאטיא רעקיטראנגייא רעקיזָאד רעד ןעמ

 ,םידימלּת עכעלטסירק טימ (2 ,םידימלת עשידיי טימ טנרעלעג טָאה (

 -רַאפ טנעלפ (ס ,דינמ ַא ןעוועג זיא (4 ,ןּביירש ווירּב ןענרעל טנעלט (3

 ןעוועג זיא (6 ,טלָאצעג ןעמוקַאּב רַאפרעד ןוא ערעדנַא רַאפ תושרד ןסַאפ

 ןעוועג זיא (8 ,תורבח ענעדיישראפ ןיא רַאטערקעפ ןעוועג זיא (7 ,ןזח א

 ,תונייד טימ ןעמונראפ ךיז טָאה (10  ,םיקסּפ ןּביירש טגעלפ (9 ,בר

 -ָאד עלעיציפָא ןביירש טגעלפ (12 ,תובישי ןיא רערעל ַא ןעוועג זיא (1

 טנעלפ (18 ,קיזומ טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה (14 ,ווירב (14 ,ןטנעמוק
 ןּביירש טועלפ (16 ,תובצמ ראפ תוניק ןוא תונותח ףיוא םיריש ןּבירש

 -רעטאעט ןריטעּפער טנעלפ (18 ,סעידעמָאק (17 ,ןטענָאס עשינעילַאטיא

 ,ןטקַארטנַאק ןֹופ חסונ םעד ןלעטשטיונוצ טגעלפ (19 ,ןעננולעטשרָאפ

 ענעגייא ןופ טסנידרַאפ טאהעג טָאה (21 ,רעצעזרעביא ןַא ןעוועג זיא 0

 ןביירש וצ יו ןענרעל טנעלפ (28 ,רָאטקערָאק ןעוועג ןיא (22 ,קרעוו

 ןעוועג זיא (28 ,תולונס ירפס ןפיוקרַאפ טנעלפ (24 ,תועימס ןוא תולונס

 1 ןכדש ַא (26 ,רוסרס א

 ןיא ןליּפשרַאפ ךיילנג רע טנעלפ ,טנידראפ טָאה אנעדָאמ סָאװ ןוא

 טלָאמעד ןיא ליּפש-ןטרָאק .טרּפ רעלידננלָאפ ןיא טנַאסערעטניא ,ןטרָאק

 יד ןשיווצ ןעוועג טײרּפשױַאפ קרַאטש זיא ןוא ,חנידמ תֹּכמ ַא ןעווענ כב

 "יב עז) לגי םהרבַא רעטנַאמרעד ןיוש רעירפ רעד ,ןדיי עשינעילַאטיא

 ןטנַאסערעטניא ןַא טימ "'ןויזח איג , ןייז ןיא זנוא טנעקַאּב (6 'מונ עגַאֿ
 "רעד וצ וליפַא ךיז טסיילפ סָאװ ,רעליּפש-ןטרָאק ןטנערבראפ ַא ןופ פיט

 -ליּב טראק יד ןיא ןוא ןינע רעפיט רעייז ַא זיא ליּפשיןטראק זַא ,ןזייזו

 ןופ ןעקנַאדעג עשיפָאזַאליפ ןוא תודוס עקידהמיא ןטלאהַאּב ןענייז רעד

 ןּבָאה ,ןליּפש-טרַאזַא יד ןגעק ןפמעק וצ ידכּב 2 םענרַאפ ןסיורג ץנַאג ט

 -סױרַא (1098) סולשַאּב א ןעמונעגנָא רַאפרעד םינּבר עשינעילַאטיא יד

 ליּפש-ןטרָאק טימ ןּבענּפָא ךיז טעוו סע רעוו זַא ,הארתה ַא טימ ןטערט

 ַאנעדָאמ .םרח ןיא ןפרַאװנײרַא םיא ןעמ טעוװ ,ןליּפש-טרַאזַא ערעדנַא ןוא

 -רַאפ טָאה רע ,גָאלשרָאפ ןקיזָאד םעד ןגעקטנַא ןטָארטענסיױרַא ךיילנ זיא

 -עג טינרָאג זיא םרח םעד ןופ ןוא * טפירשננעק עקידנצנעלנ א טסַאפ

 | ,65--64 ,,הדוהי ייח} 1

 םיפלקב איה םדאה תומילש לכ יכ עד :יל רמא; :8-77 ,"ןויוח אינ, 2
 עדוי םלשו לורג םכח ,דואמ ארונ םיקלא שיא היה םרדסו םניכה רשאו תואייבוקבו

 ויניע דגנל םינמיסל ויהיש ידכ ץראהו םימשה תואצות לכל זומרל םרדסו הניבו רפס

 ,ה"זַאא "ונוק תלודג םהב תוארל
 "קחצי דחּפע ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ יטנָארּפמַאל טָאה טפירשנגעק םַאנעדָאמ 8

 ,'םרח} ךרע םעד רעטנוא
)( 
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 ןסיוװעג ַא טָאה תונעט עטלעטשעגסױרַא סאנעדָאמ ןופ ענייא .ןרָאוװ
 ףיּפש-טרָאק זא ,ןזיוועגנֶא ןיוש ןּבָאה רימ .טרעוו ןשירָאטפיה-רוטלוק
 עֶלַא ןופ טרָאסטרוּבעג םעד ןיא ,עילַאטיא ןיא ;הנידמ תּכמ ַא ןעוועג זיא
 -רַאפ רעייז ןעועג ןליּפש-טרַאזַא וצ הַאּת יד זיא ,ןעיירעטאל םיניס
 זַא ,ןָא ראפרעד טזייוו ַאנעדָאמ .הפוקּת-סנַאסענער רעד ןיא ךָאנ טיירּפש
 .אּב טפָא ןזומ ,םירחוס עשיטָאטש יד טימ ןטפעשעג ןריפ סָאװ ,ןריי יד
 טרעייז ןפערט יז ןענָאק ןטרָאד רָאנ לייוו ,ןּבולק ןוא רעזייהליּפמש יד ןכוז
 + ליּפש ןיא ןקילײטַאּב ךיז טּפָא ייז ןעגניווצ ענעי ןוא ןטנעילק

 טקילגענ קינייװ ױזַא טָאה םיא סָאװ ,רעליּפש-טרַאזַא רעד ,ַאנעדָאמ
 -נעילימַאפ ןיא טַאהעג קילג רעקינייוו ךָאנ טָאה ןוא ןטרָאק ןיא וימי לֹּכ
 ןקירעיורט ַא ףיוא יװ ןּבעל-ןשטנעמ ןצנַאג ןפיוא טקוקעג טָאה ,' ןּבעל
 םייּב רעד .רעפעשַאּב-טלעוו םעד דצמ סַאּפש ןעמַאזיורג ַא ףיוא יו ,ליּפש
 -טּפיוה רעד זיא שטנעמ רעד זַא ,קנַאדעג רענעמונעגנָא יױזַא םוטנדיי
 ןָאנעדָאמ ייּב טמוקַאּב ,לַאטלעװ ןצנַאג םנופ טקנוּפלטימ רעד ןוא קעווצ
 -ָאריא רערעטיּב טימ ַאנעדָאמ טנָאז -- ַאי,, .הרוצ עקידהנושמ ץנַאג א
 טָאג טָאה ,טלעװ רעד ןופ טקנופלטימ םעד ,ןשטנעמ םעד -- עינ
 םיא רַאֿפ ןיא שטנעמ רעד  ןןגעװ ןגינעגרַאפ ןגייא ןייז ןופ ןפַאשַאב
 יד ייּב עלעפלַאמ רעדָא עלעטניה טריסערד ַא יװ ,לכליּפש ַא ,סַאּפש 8
 ץרעייז ךָאד ןענייז תולזמ עשלמיה ןוא םילנלג יד ייּב ,תוררש עשידרע
 -גנַאל רעּבָא זיא סָאד --- קיסעמכיילג ןוא טמיטשַאּב טסעפ ןעגנוגעווַאנ
 טייקיסעמלנער עקילײװגנַאל עּבלעז יד ,טנטסערעטניא טינ ןוא קיליײװ
 .ןסקיװעג ןֹוא תויח ןופ טלעװ רעד ןיא ,רעדינ רעד ןיא ךיוא טשרעה
 -סיוא ןַא טּביילּב חריחּב רעיירפ ןייז טימ רענייא רע ,שטנעמ רעד זיולּב
 יו ןרעוװ וצ ךיז טסעמרַאפ ןוא ןעלמיה יד ןיא רע טנייטש טָא .םַאנ
 יו טלבַארג ןוא ּפמוז ןיא היט רע טלַאפ טָא ןוא ,ךיילנ םיכָאלמי
 ןופ רעדנַאנַאכרוד רעקידנעטש רעד טָא .ּביוטש ןשידרע ןיא םערָאװ א
 ןיא ןרעטעלק עטפַאהפמַארק עכעלדימרעדמוא סָאד טָא ,תודירי ןוא תוילע

 תוּבר סימעפו ,םיקחוצה םינוריעה תא םידוהיה בורל שיש ןתמו אשמ קסעהמ, ?
 וא ,קוחצה דעו תיבב וא ,םש סיקחוצש תומוקמּב םהמע ןתלו אשיל תכלל םיכירצ
 ,"קיחצל םתוא םיחירכמ טעמכ םהו שממ םינוריעה יתבב

 רעמייוצ רעד  ,רָאי 26 וצ ןברָאמשעג רענײא ןיא ןיז יירר סַאנערָאמ ןופ 2
 ,גנוי רענעסַאלעגסױא ןַא ,רעשירד רעד ןוא ,נעלשעג ַא תעשּב ןרָאװעג םעגרהעג זיא
 םָאה רעטָאּפ רעד ןוא ,ןײרַא רעסַאװ ןיא יװ םרָאד ןוא עיליזַארּב ןייק םרירגימע טָאה
 ןענַײז רעטכָאש ןיא ןוא םמעדײא עדײּב ,ןעמוקַאּפ םיִנ תועידי םוש ןייק םיא ןופ
 ןעגיז ןופ פָארַא זיא יורפ סַאנערָאמ ןוא ןּברָאטשעג םייחרעגנוי
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 יו טקנוּפ ןוא .ןעזוצוצ טנַאסערעטניא רעייז ךָאד ןיא סָאד -- ןכייה יד

 טינ ךיוא ןוא תיררש סיוא טינ סָאּפש ַא ךיז טכַאמ ךלמ רעשידרע ַא

 לנייפ עקידנדייר ,עּפלַאמ ,טניה עטריטערדפיוא סיוא רָאנ ,רעניד טסיוא

 סַאּפש ןייז טָאנ ךיז טכַאמ יֹוזַא -- ןצנוק ןכַאמ ןענָאק סָאװ ,דרעט ןוא

 טקנוּפ ,ןשינעפעשַאּב עלַא םיא ןעניד עקַאט רַאטרעד ןוא .ןשטנעמ ןטימ

 ןרעג רעניד עטושּפ יד ןה תוררש יד ןה ןעוט ץַאלַאּפ ןכעלניניק ןיא יו

 | ,1 עּפלַאמ יד --- גנילּביל סכלמ םעד ןענידַאּב

 טוייו רע תעּב ,אנעדָאמ סָאװ ,טינ שודיח ןייק ראפרעד זיא סע

 ענייא זַא ,ןכַארטשעגרעטנוא סרעדנוזַאב טרעוו דומלת ןיא יוזַא יװ ןָא

 -- היברו הירּפ תווצמ זיא תווצמ ג''ירּת יד ןשיווצ עטסקיטכיוװ יד ןופ

 . טימ זנוא ייז ןּבָאה קראמש יו ,ךא, :סעּכ טימ םיוא ייברעד רע טפוד

 -נפרַאפ תומשנ ערעזנוא ,טדנעלּברַאפ ןניוא יד טָאבעג ןקיזָאד םעד

 ,טויק ןלעירעטַאמ רעזנוא ןוא ףונ רעזנוא ייז ןבָאה טרעטשעצ !טרעטס

 ,טרעטיּברַאֿפ ןוא טרעמָאירַאפ טימרעד ייז ןּבָאה סרעזנוא ןּבעל עצנַאנ'ס

 ףעדניק ןוא ּבייוו ןייז ידכּב שטנעמ רעד טוט תועשר ?יפיוו ,דניז ?יטיוו

 -ענפיוא זלַאה ןפיוא זנוא ייז ןּבָאה ןייטשלימ ןרעווש ַא .ןייז וצ סנרפמ

 עסיורג ץנַאג ..ןּבייהפיוא ןענַאק טינ ּפָאק םעד ןלָאז רימ ידכּב ןעגנַאה

 ןוא תורצ ערעזנוא עלַא ױזַא יו ןּביײרשַאּב וצ טקעלקענ טינ ןטלָאװ דנעּב

 םעד ןופ ץלַא ךיז ןעמענ טיונ ןוא תולד רעצנַאג רעזנוא ,סנכערברַאפ

 5 ז'טָאּבעג ןקיזָאד
 -םיוא טָאה סָאװ ,טָאּבעג עקיצנייא סָאד ןעוועגנ טינ רעּבָא זיא סָאד

 זומ ןעמ .םוטנדיי ןשינּבר ןשידָאמטִלַא םעד ןגעק ןאנעדַָאפ טכארבעג

 בר רעטסיטשעג שיטסילַאנַאיצַאר רעקיזָאד רעד זא ,ןעקנעדענ ייּברעד

 -טסירק רעד ֹוצ ןעגנויצַאּב טענעָאנ ץנַאג טאהעג ןַא טנגוי רעד ןופ טָאה

 ןוא בושח רעייז ןעוועג זיא רע ּוװ ,טפַאשלעזעג רענַאיצענעװ רעכעל

 ענייז וצ ןעיצוצ טנעלפ טנַאלַאט-רענדער רעדנצנעלג ןייז ,2 ןעמונעגנָא

 םהל םיתרשמו םיתרשמ וב דימעמו ןומרא הנוב ךלמכמ :9--8 ,'לכס לוקע 1

 גנועל אצויכו םיםוסו םירופצו ,תויחו םיפוקו םינטק םיבלכו ,םהל תרשל תומהבו םילכו

 יתרשמש םשכו .ונממ הלועמ ןיא כ"א ,םדאחמ רתוי וב גנעתיש םלכמ ןיאו ,,.ימרפ ולש

 ןכ ,ךלמל רקיו דמחנ רופצ וא ףוק תרשל בי אֹל תצק הלעמ ילעב םדו רשב ךלמ
 אל םנ םירשיה וידבעב גנעתמ אל ו"ב ךלמכ .,םדאה ותרשי םהיניחנמו םור יבכוכ

 םדאה השעמ הׂשעי םעפ ,םוס וא רופצ וא ףוק ,ןמק בלכב םא יכ םיתוחפה ויתרשמב

 ,"המהבכ םעפו

 ,62 ,ןטרָאד 2

 ןגמ} וצ עדעררָאפ רעד ןיא טּבײרש ,בקעי ןּב קחצי ,לקינייא סַאנעדָאמ

 ,םינמשח יניעב וּתונתונעבו ותמכחב ביבחו בוחא ,וניניבמ םירצונכ רתוי עדונ; :"ברחו

 ."ןשלו םע לכמ םירשו םיכלמ יחילש ,םיחלנ ,טםיסכוד
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 עשיליױטַאק ןעמוק טפָא ןנעלפ ןרעה םיא ;ןטסירק עליפ ךיוא ןקידערּפ
 -רעטנוא ,ךירטסיינ ,סיניזפרַאש .דנַאטשלדַא םנופ עליפ ןוא עכעלטסייג
 עטסנעזעגנָא יד ןיא טסַאג רעטניילעגנָא ןא ןעוועג ָאנעדָאמ זיא ,דנטלַאה
 -ענ ןענייז םידימלּת ענייז ןשיוװצ .קידענעו ןופ ןזיירק עכעלטפַאשלעזענ

 עטיירּב ןסילש ךיוא טנעלמ רע .ןפָאשיּביצרַא ןוא טיילפיוה ךיוא ןעוו

 יװ ,רע טלייצרעד תולדנ טימ .שיט-ןטרָאק םעניונ םייַּב ןטמַאשטנַאקַאּב
 עטנַאקַאּבפ טימ םיחוכיו עזעינילער ןריפ ןעמוקסיוא טנעלפ םיא טפָא

 ןעמוקעגנָא ןיא םיא טכייל יו ןוא םידמושמ טימ ךיוא ןוא ןטסירק
 ןיא סע .ןלַאפנָא ןוא תונעט ערעייז עלַא טשינ וצ ןכַאמ ןוא ןדנעווצּפָא
 עזעיגילער ןוא ןרינרוט עקידנעטש יד זַא ,טםינ קפס ןייק ךיוא רעּבָא

 -מִא ןצרַאה ןייז ןופ ןפיט יד ןיא קידנליוו טינ קידנליװ ןּבָאה םיחוּכיװ

 יד וצ קיטלינכילג םיא טכאמענ ןוא ליפעג עזעינילער סָאד טכַאוװשעג

 ןענייז ןוא ,תונומא ענעדיישרַאפ ןשיווצ תוציחמ ןפַאש סָאװ ,ןעמעלּבָארּפ

 רעקירעּבַאלש סָאװ ןוא .''רשיה לכש,, ןרעטכינ םוצ טסַאּפעגוצ ןצנַאג ןיא םינ

 ,םענַאּבטלעװ ןזעינילער סַאנעדָאס ןופ תודוסי יד ןרָאװעג ןענייז סע

 ןשינּבר ןשיטקָאדָאטרַא ןפיוא זנור רעד ןסקַאװעג םיא ןיא ןיא רעמ ץלא

 .ףעטקרַאטשרַאפ ןופ טייצ רעד ןיא ,טיָאמעד רָארג טָאה סָאװ ,םוטנדיי
 ןָאנּביױא ןצנאנ םעד ןעמענרַאפ וצ ךיז טסיילפענ ,עילַאטיא ןיא עיצקַאער
 -ביילג טנַאקעג םינ טָאה ַאנעדָאמ טסילַאנָאיצַאר רעד .ןּבעל ןשידיי םנופ
 יד העּפשה רעייֵז ןטײרּפשרַאפ סע ןוא ךיז ןסרַאטש סע יװ ,ןעזוצ קיטליג
 ֿפייו רָאנ .ןעננומערטש עשינּבר-שיסקָאדָאטרָא גנערטש ןוא עשיטסימ
 -עג ןטסעפ ַא טימ רוטאנ-רעפמעק ןייק ןעוועג טינ ללּכ זיא ַאנעדָאמ
 ץנַאג ןעמונעגנָא תונבר ןגעק ףמַאק ןייז טָאה ,רעטקַארַאכ ןטלעטש
 ,ןעמרָאפ עקיטרַאנגייא

 רעשידרפס רענרוּבמאה רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד ןּנָאה 1610 ןיא

 רעשימעלָאּפ רעד ןיא יקּב ןסיורג סלַא ,ןַאנעדָאמ וצ טדנעוועג ךיז הליהק

 ןַא ןּביירשנָא תופירח ןייז טימ לָאז רע ,השקב רעד טימ ,רוטארעטיל
 -ָאיצַאר רעקיטרָא ןַא עכלעוו טימ ,תולאש לע ףיוא הבושּת עקיטליגדנע
 ,תֹובָא תרוסמ ןוא בלּבש הרוּת ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא סרוקיּפַא-טסילַאנ
 רעד זַא ,טינ קפס ןייק רעמ טציא זיא 1 ןעגנושרָאפ ערעיינ יד טיול
 ןופ ינּפ יד טקיורמואַאּב ױזַא טָאה סָאװ ,סרוקיּפַא רעמינַאנַא רעקיזָאד

 רעד יווװ רערעדנַא ןייק טינ זיא ,גרוּבמַאה ןיא הליהק רעשידרפס רעד ןופ
 טּבעלעג קילייווטייצ טלָאמעד טָאה רעכלעוו ,אטסָאקַא לאירוא רעטסּוװַאּב

 ,82--80 1911 ,".לביב ,רּבעה ,פ ,רשטייצ} ןיא םעגרָאּפ ג עז 1
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 ןֵא קידענעװ ןייק טקישעג ךעלנעזרעּפ טרָאד ןופ ןוא 1 גרונמַאח ןיא

 -רעד עלַא יד טלעטשעגסיורַא ןענייז סע ּוװ ,קרעו ןייז ןופ רַאלּפמעזקע

 טזָאלעג טינ ךיז טָאה אנעדָאמ ,דומלּת םעד ןגעק תולַאש ףלע עטנַאמ

 גרוּבמַאה ןופ סרוקיּפַא םעד םרעפטנעענּפָא דלַאּב טָאה ןוא ןטעּב גנַאל

 ווירּב ןייז ןיא .* ''הניצו ןנמ,, טפירש רעשימעלָאּפ רעקידנצנעלגנ ַא טימ

 טימ ַאנעדָאמ טרער 9 הליהק רעגרוּבמַאה רעד ןופ רעיײטשרָאפ יד וצ

 הּפצוח ַאזַא םימ זיא סָאװ ,''יקודצו ןימ,, ןקיזָאד םעד ןנעוו סעּכ טיורג

 ןוא 'ןימ, רעקיזָאד רעד .הּפ לעּבש הרוה רעד ףיוא "זעל איצומ

 ןרעװעג ןשיטסילַאנַאיצ ַאר ןטימ טפמעקענ רעּבָא טָאה ''יקודצ ;

 !ַאנעדָאמ ייּב םעד וצ טרילעּפַא רע טָאה דומלּת ןפיוא ןלַאּפנָא ענייז ןיא

 / .ףשיה לכש ןרעטכינ םעד ֹוצ --- טעטירָאטױא ןטרעּפכַאעג קרַאטש יוזַא

 ."הניצו ןגמ, לעּב םעד ףיוא םשור ןסיוועג ַא ןכַאמ טזומענ טָאה סָאד

 ןיפ ןסיזעט עּבלעז יד סָאװ ,ןשודיח קרַאטש טינ רַאפרעד זנוא ףרַאד סע

 תיצנוק יֹוזַא טריזימעלָאּפ אנעדָאמ עכלעוו ןגעק ,סרוקיּפַא רעגרוּבמַאה םעד

 עקידננייצרעּביא סלַא טנעקרענא ךָאנרעד ןרעוו ,''הניצו ןנמ,, ןייז ןיא

 דעטּביאעג ןוא טסימעלָאּפ רעטנכייצעגסיוא סלַא ,אפונ ןַאנעדָאמ ןופ תונעט

 םניא ףיט תעּב ,תונעט סרעננעק םעד ּפִא רע טדנעװו ,רעקיטקעלַאיר

 .ייז טימ םיּכסִמ רע זיא ןצראה

 ןגעק טפמעק רע תעּב רעּביא ןַאנעדָאמ ייּב ךיז טרזח ענענייא סָאד

 דמושמ םעד ןופ --- ''סרוקיּפַא , רעדנַא ןַא ןופ ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא יד

 .דנַאּב ןקירָאפ ןיא דייר יד ןעוועג זיא סע ןכלעוו ןנעוו ,סָאגרוּב סיוא ונבא

 סע םשור ןקיטלַאװג ַא רַאפ סָאװ ,טלייצרעד אפוג ַאנעדאמ .(7 ּפאק)

 ןימ ַאזַא, .* דומלּת םעד ןנעק טעלפמַאּפ סרנבא טכַאמעג םיא ףיוא טָאה

 ןּביירשנָא טנַאקעג טָאה -- תולעּפתה טימ ַאנעדָאמ טּביירש --- קרעוו

 רנבא טָאה ,דימלּת סנ''ּבמר םעד .תואיקּב רעקיטלַאװג טימ שטנעמ א רָאנ

 א =

 יַאֹּב רעד זַא ,"הניצו ןגמ, ןייז ןיא ןָא טזייװ .ַאנעדָאמ ךיוא ,41 ,ןטרָאד עז 1

 ומש ליסכ שיא, : גרוּבמַאה ןיא ןענופעג ךיז קילײװטייצ זיולּב טָאה םרוקיּפַא רעקידנפערמ

 "ליספ שיא ןיא ןעמָאנ ןיוג רטסרעװ יד ןַא ,ןענעכער רימ ,"?גרובמהב ז א רד היהו

 :אירטמינב טכַאמ "ליטכ שיאע לײװ ,ןוטסוקַא ןגעװ ךיז םדעד ָאד זַא ,עקַאט טקישעטשַאּב

 .וטסוק'ד לאירבג ךיוא רעדָא ,יטסוק'ד לאיוא

 תועט ַא רעּבָא טָאה רענַײנ .1856 ןיא ןרעגײג ךרוד םכעלטנפערַאּפ ןטשרע םוצ 2

 ןכלעװ טימ ,סרוקיּפַא רעקיזָאד רעד זַא 5 ,ַאנעדָאמ עד ָאעל) טניימ רע תעּב

 "הניצו ןגמ} ןייז טָאה אפוג ַאנעדָאמ ,ארבנ אלו היח אל זיא ,םריזימעלָאּפ ַאנעדָאמ

 2423 ,| ,".לּביב ,רּבעהא עז) שינעילַאמיא םףיוא טצעזרעּביא

 ,146 ,קרעװ ,םיצ ,יולב עז 9

 םדער ָאד ,קרעװ ןשימעלָאּפ םעד ןופ ןעמָאנ םעד טינ טנָאמרעד ַאנעדָאמ 4

 .תואנק תחנמא סרנבא ןגעװ קפסיילב רעּבָא ךיז
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 יב רעֹּבָא זיא ןייוו רעטונג רעד ,סרעלעק עטסעּב יד ןופ ןייוו טּפעשעג
 פיפ טַאהעג ימי לּכ ּבָאה ךיא .,ןרָאװעג עילַאק טייצ רעד טימ םיא
 ןיא ןָא זייוודניק ןופ ןיוש ןוא עטנרעלעג עכעלטסירק טימ אשמו ענמ
 ץלָאטש טימ ןָאק ךיא ..,םיחוּכיו עזעיגילער ןריפ וצ ןעמוקעגסיוא רימ
 ףיוא קרעװ שימעלאּפ ןייא ןייק טזָאלעגכרוד םינ ּבָאה ךיא זַא ,ןגָאז
 תודוסי יד טריקיטירס סָאװ ,שִיערּבעה ןוא שינַאּפש ,שינעילאטיא ,ןייטַאל
 ץלַא ייז ןופ םענייק ןיא .הנומא רעשידיו ןוא רעכעלטסירס רעד ןופ
 רַאפ טצונעגסיוא תואיקּב ַאזַא טימ ןוא קיצנוק ױזַא טינ רעּבָא טרעוו
 -עלקרע יד ןוא ך"נת ןופ םיקוסּפ עקידנפערטַאּב עלַא ליצ ןטמיטשַאב ַא
 םעד ןופ רעסַאפרַאֿפ םעד ןעגנולעג זיא סע יװ ,דומלּת םעד ןופ ןעגנור
 טימ ןָאט וצ ןּבָאה רימ זַא ,טירט ןדעי ףיוא טעז ןעמ .קרעוו ןקיזָאד
 .ג רענעקידומלת ןטנכייצעגסיוא ןַא ןוא רעקנעד ןפיט ַא

 ןרעפטנעוצּפָא ןסָאלשַאּב טָאה רע זַא ,ףיסומ ייּברעד זיא אנעדָאמ
 -טנע םענעכָארּפשרַאפ םעד .קרעװו לעיצעּפס 8 טימ תונעט סרנבא ףיוא
 תעב ,רעטעּפש ןוא ןּבירשעגנָא טינ לָאמ ןייק ַאנעדָאמ רעּבֶא טָאה רעפ
 .טָאה ,םינּבר יד ןֹוא רומלת םעד ףמַאק ַא טרעלקרע טָאה אפונ ַאנעדָאמ
 2 "'רנבא יבר , ןופ תונעט יד ףיוא ןעוועג ךמוס עקַאט ךיז רע

 זנוא ראה ןלָאז סָאװ ,תועידי עקיטיינ יד רעדייל זנוא ןלעפ סע
 -ניא רעייז טכיזניה רעשינַאלָאכיסּפ ןיא םעד םיטרּפ עלַא ןיא ןקעדפיוא
 זיא רעקידערּפ ןוא בר רענעעזעגנא ןַא ױזַא יװ ,סעצָארּפ ןטנַאסערעט
 ןשינבר ןוא דומלּת םנופ אנוש םענעסיּברַאפ ַא ןיא ןרָאװעג ?לגלוגמ
 -ָאד םעד ןצנַאגניא רע טגייוושראפ עיפַארנַאיּב-טסּבלעז ןייז ןיא ,םוטנדיי
 .םימעט ערעסָאװ סיוא ןעז רעטעּפש ןלעװ רימ ,טקנוּפ ןקיטכיװ רעייז ןקיז
 רעלעיציפא סעמעוו ,טלוק ןּבלעז םעד וצ ןכעלטסייג ַא ןופ האנש יד טָא
 סידנליו טינ טנַאמרעד ,ןעװעג זןיא אפונ רע רעייטשרָאפ ןוא רענערט
 -ןארפ םעד -- ה"י ןט17 םנופ דניק ַא ךיוא ,ןכעלטסיינ רעדנַא ןַא ןיא
 !טמירַאּב םנופ רעסַאּפרַאפ םעד ,(1680 465116ז) עילעמ ןַאשז חלנ ןשיזיוצ
 טאה סָאװ ,חלנ-ףרָאד רעקגיליטש רעקיזָאד רעד .(האווצ) = "16818חסחו+
 סלֵא ןעוועג ?ח םיא ףיוא זיא'ס סָאװ ,ץלַא ןעוועג םייקמ יירט וימי לֹּכ
 אוחש חמ ןייק ןזיװעגפױרַא טינ ןּבעל םייּב ןוא רעניד-סוטסירק רעלעיציפא
 רעכלעוו ןיא ,האווצ ענעּבירשעג ַא ךיז ךָאנ רעּביא טזָאל ,תוסרוקיּפַא ןֹופ

 ןייז טלעוו רעד רַאפ טקעלּפטנַא ןוא ץרַאה רעטיּב ןייז סיוא טסיג רע
 גנוטכַארַאפ ןוא לוטיּב טימ ,חאנש רעקילַאג טימ .עמַארד-סנּבעל עפיט

 יאוש --אוװ ,"תדה תניחּבק 1

 .51 ,"לכט לוק,
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 רעטושּפ רעד ,רע ;םוטנטסירק םעד ןוא ךריק רעד ןגעק סױרַא רע טערט

 . ןוא עכעלטלעוו יד רעטנוא ענכנ ַא ןעוועג וימי לּכ ןיא סָאװ ,חלג-ףרָאר

 עניוזַא סױרַא טגָאז ,ןָאט ןפרַאש אזַא ןיא ָאד טדער ,תוררש עכעלטסייג

 טינ ךיז טָאה'ס עכלעוו ,ןעקנַאדעג '!עכעלרעטסעלטָאג,, עשיסרוקיּפַא

 -יירפ ןוא רערעלקפיוא עקיטסולספמַאק יד ןופ רעקיצנייא ןייק טּביולרע

 טאהעג טינ ןּבעל םייּב טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד .ה"י ןט18 םניא רעקנעד

 ךעלטנפע רעכעלטסיינ סְלַא טזומענ ןוא רעפמעק ַא ןייז וצ טומ םעד

 ,טּביולגעג טינ טָאה רע ןכלעוו ןיא ,טָאנ םעד תוחּבשּת ןוא תוליפּת ןענניז

 ןייז טימ טייּפשַאּב רע סָאװ ,טימרעד םקונ האווצ ןייז ןיא ךיז רע זיא

 טיא טפרַאװַאב ןוא הנומא רעכעלטסירק רעד ןופ רעדנירגַאב םעד סָאה

 ןיא טינ ןעניפעג טינ ייז טעוװ ריא סָאװ ,רעטרעוולדיז עניױזַא טימ

 .טעלפמַאּפ ןכעלדנייפ-ךעלטסירק ןרעדנַא םוש ןייק ןיא טינ ,''וׁשי תודלוּת,,

 ןפָא ןדייר ֹוצ -- עילעמ טּביירש -- טומ ןייק טָאהעג טינ ּבָאה ךיא,

 ןוא .'טיוט ןיימ ךָאנ תמא םעד ןענעייל ןשטנעמ יד ןלָאז ,ןּבעל םייּב

 ןרַאלּפמעזקע יירד ןיא ןּבירשעגרעּביא טנאה רענענייא טימ ןייֵלַא טָאה רע

 רעדעטַאק רעּבלעז רעד רעטנוא ןטלַאהַאּב ייז ןופ םענייא ןוא האווצ ןייז

 טסנידסעטַָאנ םעד נָאטנוז ןדעי טגעלפ רע ּוװ ,ךריק-ףרָאד רעד ןופ

 .ןעװַארּפ

 רע .ןעוװעג טינ רומַאנרעפמעק ןייק ךיוא זיא אנעדַאמייד הירא

 ףֹוצרּפ ןתמא ןייז ןקעלּפטנַא טיוט ןכָאנ וליפַא טלָאװעג טינ רעּבֶא טָאה

 םענעּבראוװרעד םיא ךרוד םעד ןנָאזסױרַא ןפָא תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןוא

 + סָאװ ,םירוּביח יד עיטַארגָאיבטסּבלעז ןייז ןיא סיוא טנכער רע תעּבכ .תמא

 ןיימ זיא סנטסקינייװ סָאד , :ףיסומ אנעדָאמ זיא ןּבירשענ טָאה רע

 ךָאד טעװ ,סיעכהל ףיוא לזמ רעטיּב ןיימ ןוא טיוט םעד זַא ,המחנ עסיורנ

 רע . "קלאפ ןשידיי םייּב ןרעו טקעמעגסיוא טינ לָאמ ןייק ןעמָאנ ןיימ

 ?ןדג םלַא תורוד עקידנעמוק יד ןופ ןורכז ןיא ןּביײלּברַאפ טלָאװעג רעּבָא טָאה

 ?"?ארשי רכוע ,, ןוא סרוקיּפַא ןַא ןופ םש ןטסַאהרַאפ ןטימ טינ ,לארשיּב

 ןטָאלשַאּב ראפרעד טָאה רע .היובא ןֹּב עשילא רעדָא ,יכלבה יוויח יו

 רענענייא ףיוא ,ןפָא םינ םוטנדיי ןשינּבר םעד ןגעק ףמַאק ןייז ןריפ וצ

 טימ טייהרעטלעטשרַאֿפ ,שינעטלעהַאּב ַא רעטנוא ןופ רָאנ ,תוירחַא

 ...םינּפ ןפיוא עקסַאמ רעלעקנוט א

 ןעמוקעג םיא וצ טשרמולּכ זיא 1022 ןיא זַא ,טלייצרעד ַאנעדָאמ

 טנעה יד וצ ןעמוקענ ןזיא םיא זַא ,ןעוועג עידומ םיא ןוא רעטנַאקַאּב ַא

 ,45--42 ,"הרוהי ייח, 1

 םלועהמו לארשימ ימש החטי אל יכ ,הבר המחנל יל תאז יכע 42 ,ןטרָאד ?

 ,"חוה ערה ןמוה רגנו תומ לש וחרכ לע ,ץראה ימי לכ דו
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 ראי 190 טימ קירוצ ײלַאקלַא ןיא טסַאפרַאפ טָאה'ס סָאװ ,די-בתּכ ַא
 ןייז טימ ךיז טָאה אנעדָאמ לייו .דומלּת ןופ רעננעק רענעסיּברַאפ ַא

 טָאה ,טסימעלַאּפ רעטנכייצעגסיוא סלַא ןעוועג םשדהנוק "'הניצו ןנמ,
 טּפירקסונַאמ םענענופעג םעד ןּבעגעגרעּבכיא רעטנַאקַאּב רעד רַאפרעד םיא

 ןסיזָאד םעד ןופ ןלַאּפנָא עלַא ףיוא רעפטנע ןַא ןּביירשנָא השקּב רעד טימ

 ,סרוקיּפַא

 -- ךייבתּכ ןקיזָאד םעד טימ טנעקַאּב ךימ ּבָאה ךיא יו םעדכָאנ

 ,גנונייצרעּביא רעד וצ ןעמוקעג ךיא ןיּב -- ַאנעדָאמ רעטייוו טלייצרעד

 זופ ןעמ ןוא תואיקּב סיורנ טימ ןרָאװעג טכַאמענג ןענייז ןלַאפנָא יד זַא

 -טיא ןייז וצ ידכּב ,ןניילרעּביא ךיז גנַאל ןוא ןעקנעדכַאנ ליפ רַאפרעד

 ַאזַא ןופ ןדנַאנַארעדיװ עלַא יד טשינ וצ ןכַאמ ןוא ןרעפטנעּפָא דנַאטש

 | ."רעננעק ןטּביטעג ןוא ןקרַאטש

 םוצ םינּפ ןטסנרע ןַא טימ ַאנעדָאמ ךיז טדנעו --- רעדיוו וד,
 +עװ ,רעניא טו ךיז גייל ןוא תונעט עלַא יד טימ ךיז ןעקַאּב --- רענעייל
 -ראפ טעו רעד -- הכוז זיא'ס רעוו ,ןרעה רע לָאז -- ןרעה ןָאק סע

 1 "!ןייטש

 ךו-בתּכ םענענופענ ןטימ השעמ עצנַאנ יד זַא ,טינ קפס ןייק זיא סע

 ,חודע טנָאז סרוקיּפַא םנופ ןעמָאנ רעד ןיוש .לעטשנָא ןַא יו טינ רעמ זיא

 -- אנעדָאמ טלייצרעד -- רּבחמ רעד ,, .לשמ ַא זיולּב זיא ץלַא סָאד זַא

 -רעד-טָאג םעד ,רעתמא רעד :טסייה סָאד ,זר ןּבא חיעדי ןּב יּתמַא טסייה

 קרעוו סָאד זיא ןּבירשעג .דוס ןפיט םנופ גנילצָארּפש רעד ,ןוז סרענעק

 ןטמיטשַאב א רעּבָא טָאה ''סרח,, טרָאװ סָאד .(1500) ''סרה תנשּב;
 ,ןָא טינ אנעדָאמ טזייוו קרעוו םנופ ןעמָאנ םעד .גנורעטשוצ -- שטייט

 ןוא ,(רַאנ ַא ןופ םיטש יד) ''?כס לוק,, ןעמָאנ ןטימ םע טניורק אפוג רע

 ,(בייל ַא ןופ יירשעג סָאד) ''הירא תגאש , םיא ייּב טסייה רעפטנע ןייז

 רעצנַאג רעד .לעטשנָא ןַא יו רעמ טינ ךיוא רעּבָא זיא רעפטנע סָאנעדָאמ

 סָאד .ךעלטיּפַאק עזַאלּברַאפ עקניניילק ייווצ ןופ זיולּב טײטשַאּב רעפטנע

 ךשמ ןיא רָאנ ,קרעװ סיורג ַא ןופ הלחתח יד זיולּב ןייז טשרמולּכ לָאז

 מעד ןויוװַאּב טינ אנעדָאמ טָאה 2 רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ עצנַאג ןופ

 ןצנַאו םעד .קרעוװו ענעּביוהעגנָא סָאד ןקידנערַאפ ןֹוא ןביירש וצ ךשמה

 ןעמ ,ןדנעלּברַאפ וצ ןניוא יד ידכּב טכַארטעגוצ אנעדָאמ טָאה דַארַאקסַאמ

 זא ,ןעניימ ןלָאז ערעדנַא ןוא ,תונעט טימ םיא וצ ןעמוק ןענָאק טינ לָאז

 טרוקיּפַא םעד ןופ ןסיזעט יד טימ םיּכסמ טינ ןתמא רעד ןיא זיא אנעדָאמ

 ,5 ,"לכס לוקָפ 1

 ,1648 (ץרעמ ןט21) רֶדָא ןט26 םעד ןּברָאטשענ ןיא ַאנעדָאמ =
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 רעפטנע ןפרַאש ַא ןּביירש וצ העדּב וליפַא טָאה רע ןוא ילַאקלַא סיוא
 ךעלטיּפַאק-חלחתה ייווצ עקיזָאד יד ןיא ,ןלַאפנָא סמענעי ןדנעװוּפָא ןוא
 ןיא רע ךיילג ,םינּפ טמורפרַאפ ַא אנעדָאמ טכַאמ ''הירא תנאש , םנומ
 ןעמורפ-קָאטש ןקידתומימּת ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ ,קידלוש המשנ יד טָאג

 טסייח הרוסמ עקילייה יד סָאװ ,ץלַא ןיא דנילּב טּביולג רעכלעוו ,ןימַאמ

 רעטנוא ןקרעמַאּב ֹוצ רעש טינ רעּבָא ןיא סע ,ןליופַאּב םינּבר יד ןוא

 ןופ ?כיימשיקזוח ןקיפיפ םעד עקסאמ רעקיטכרָאפסטַאנ רעקיזָאד רעד

 .1 רעקנעדיירפ םעד ,רָאטַאקיפיטפימ םעד

 -עדָאס ךוּב עטסקידרעווקרעמ סָאד רָאנ טינ ןיא ''?כס לוק,, רעד

 -פעהיטלַא רעצנַאג רעד ןיא טרִא רעדנוזַאּב א ללכּב טמענרַאפ סע --- סָאנ

 טָאה עילעמ חלנ ןשילױטַאק םנופ ''האווצ ,, יד יו .רוטַארעטיל רעשיעד

 "מינג ריא טימ רוטארעטיל רעכעלטסירק רעצנַאג רעד ןיא ןכיילג ריא טינ

 קרעוו סָאד ךיוא זיא ױזַא ,ןעמנָאד עריא ןוא ךריק רעד וצ האנש רעקימ

 ןיא םאנסיוא רעתמא ןַא ה"י ןט17 םעד סיוא בר ןשינעילאטיא םעד ןופ

 ןוֿפ רענגעק ענעסיּברַאפ יד ולימַא .רוטַארעטיל רעשיערבעה רעצנַאנ רעד

 טימ ןרייר וצ טּביולרעד ןעוו ןטלעז ךיז ןּבָאה ,ןעמיאראק יד ,םינּבר יד

 ?עּבש הרות ןוא הרוסמ ןופ רענערט יד ןנעוו האנש ןוא סעּכ ןרעטיב אזא

 י*חיערי ןּב יּתמַא ןופ ןעמַאנ םניא ַאנעדָאמ טוט טָאד יו ,הּפ

 ערעזנוא סָאװ --- היעדי ןֹּב יּתמַא סעּכ טימ סיוא טיירש --- ,טעז ,

 רעד ןיא !ץעזעג ןכעלטעג םנופ ,השמ תרוּת ןופ טכַאמענ ןּבָאה ''םימכח,
 ורמשת ֹותֹוא םכתא החוצמ יכנא רשא רבדה ?2 תא :שורפב טייטש הרות

 "עג ריד ּבָאה ךיא סָאװ ץלא -- ונממ ערנת אלו וילע ףיסות אל ,תושעל

 ןרענימ טינ ךַאז ןייק טסרָאט ,ןייז םייקמ יירט וטספרַאד ןָאט וצ ןטָאּב

 ,טימכה ערעזנוא ,רערעל ערעזנוא ,רעּבָא ייז ;ןייז ףיסומ טינרָאנ ןוא

 ""טמיוצעגמורא , טייוו ױזַא ףיוא ןּבָאה יז ,ךּפיה םעד טקנוּפ ןָאמעג ןּבָאח

 סָאד זַא ,תורמוח יילרעלּכ ןוא ןצעזעג עיינ טימ חרות דעד ןופ ןטָאּבעג יד

 יד ךָאנ סע ןּבָאה ייז ןוא .ןענעקרעד וצ טינ שממ זיא ץעזעג עכעלטענ

 ןדייר ייז ,הרוסמ רעד ןופ טעטירָאטיױא םעד ףיוא ךיז ןפוררַאפ וצ הזעה

 דנילּב לֶאז סע קלָאפ םנופ ןרעדָאפ ןֹוא ,יניסמ השמל הכלה ןגעוו ךָאנ

 סטכער ---סקניל ףיוא ןגאז יז ןעוו וליּמַא ,ןסייח ייז סָאװ ,ץלַא ןייז םייקמ

 רעקירָאיטנזױט רעד ןגעװ עדנענעל יד + 6 סקניל -- סטכער ףיוא ןוא

 ,268-252 ,"תדה תניחנא ןיא וינער ייּב םעד ןגעװ עז תוכירַאג רעמ 1

 ןּבָאה ,אפוג ןַאנעדָאמ ןופ לוקירעדיװ רעד ןיולב זיא היעדי ןּב יֵּתְמַא זַא 2

 םיולה .שטיװָאּבײל ןוא רעגײג ,וינער ,ש .* םיתפומּבו תותואּב ןזיוורעד גנַאל ןיוׁש

 ,רנגייצרעביא םינ ןענייז (92-91 קרעװ ,םיצ) תונעט:ןגעק |

 ,29-28 ,"לבס לוקפ 8
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 אל ךָאד זיא סָאד --- תורוד ערעזנוא וצ זיּב ונּבר השמ ןופ טייק-הלּבק
 סע ןעמ ןָאק יו .טכַארטעגסיױא ,םינּבר יד ,ייז ןּבָאה סָאד ,ארבנ אלו היה
 ןּב יּתמא טהנעט --- טייק-חלּבק רענעסירעגרעּביא ןַא ןגעו ןדייר ָאד
 סםעשוהי ךָאנ יו טלייצרעד ךָאד טרעוו אפוג ביּב רעד ןיא תעּכ -- היעדי
 יד ןיא ,לארשיו הדוהי יכלמ ןוא םיטפוש יד ןופ תורוד יד ןיא ,טיוט
 והיקזח ימיּב טָאה ןעמ ןעוו זַא ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ ךעלטנירג ױזַא חרוּת
 ןרַאפ יא סיינ סיורג א ןעוועג סָאד זיא הרוּת"רפס ַא לכיה ןיא ןענופעג
 תולנ ןיא טרזחענרעּביא ךיז טָאה ענעגייא סָאד .םינֹהוּכ יד רַאפ יא ךלמ
 תרות טקעדטנַא סיײנארעּביא אדזע טָאה ינש תיּב ןינּב תעּב ןוא ;לבֹּב
 -לַאהַאב ַא טימ ףיסומ יתמא זיא --- קּפוסמ טינ הלילח ןיּב ךיא .1 השמ
 ןליפַא תוא ןייא ןייק טרעדנעעג טינ טָאה ארזע זַא -- ,פכיימש םענעט
 עקַאט ןענייז תונקּת ןוא ןעגנורעלקרעד ענייז עלַא ןוא הרוּת רעד ןיא
 ןבָאה ךָאד רעּבָא ;הרוּת רעד ןופ טשּפ ןטימ םוקלופ ןעמיטש ןוא קיטכיר
 -וקַאּב ךעלטננייא רימ ןּבָאה הרוּת יד זַא ,ןגָאז וצ טכער רעמ טראפ רימ
 נױזַא ןייז סע רימ ןלעוו יװ ןוא .ןהשמ ןופ טינ רפוסה ארזע ןופ ןעמ
 תורוד עליפ טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,םימכח ערעזנוא ןּביױלג וצ םינָארַאנ
 ץֿלַא יד חלבקּב ןעגנַאגעגרעּביא סע ןענייז םיא ןופ עקַאט זַא ,ןארזע ךאנ
 ןּבָאה ,ערעזנוא םינּבר יד ,ייז סָאװ ,ןצעזעג ןוא םיגהנמ ןופ םילתיילּת
 ןסע טכַאנוצ-גָאטיירפ םוא ןפרַאד ןדיי זַא ,הנקּת יד ןליפַא ,טריפעגנייא
 ,2 טרוּבעג-רעדניק וצ הלוגס ַא יוװ ?ּבָאנק

 --- ,היעדי ןּב יּתמא רעטייוו טחנעט -- טוג רעייז ךָאד ןסייוו ריס
 ענעדיישראפ טרעמעג ןדיי ייּב ךיז ןּבָאה ןטייצ סארזע ךָאנ דארג זַא
 ןשיווצ טריפעג ןּבָאה עלַא יז .ַא'א םיסֹוּתייּב ,םישורּפ ,םיקודצ :תוּתיּכ
 טָאה הֹּתיִּכ עדעי ,הרוּת רעד ןופ טשּפ םעד ןגעוו תקולחמ עקרַאטש ךיז
 יו ןופ תונקּת יד ןענעקרענָא טלָאװעג טינ ןוא תֹונקּת עריא טכַאמענ
 ןוֿפ ,עטסעפ ןייק זַא ,ןטסעּבמַא ךָאד טזײװַאּב ןיילַא סָאד .תֹוּתיּכ ערעדנַא
 ןגייל ןילימּת רענייטש ַא טלָאװ .ןעוועג טינ זיא הרוסמ עטנעקרענַא ןעמעלַא
 ךיז טציטש סָאװ ,הנקּת ַא ,''יניסמ השמל הכלה ,, ַא ןעוועג ךעלקריוו
 ןתקולחמ ןעוועג ךעלנעמ טלָאװ יו ,טייק-הלּבק רעטקילייהעג רעד ףיוא
 -ָאד רעד ןגעק ןפמעק ֹוצ ןענַאטשרעטנוא סע ךיז טלָאװ רעוו ;םעד ןנעוו
 5 ?ןענעקרענָא יז ןלעוו טינ ןוא הנקּת רעקיז

 סָאװ ןזיווַאב ''םימכח,, ערעזנוא ןּבָאה ינש תיּב ןּברוח ןכָאנ טשרע
 ןּוא שדקמהי-תיּב ןּברוח ןטימ ןעמַאזוצ ךָאד ןענייז ךעלטנגייא .ןענָאק ייז

 ,24 ,ןטרָאד ג
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 "ענ ?וטֹּב --- ןזָאלרַאפ דנַאל ןייז טָאה קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ טימרעד

 -ענ ?טומ זיא קלָאפ םנופ רערעל יד ףיוא .ןטָאבעג ןוא תווצמ ךס א ןרָאװ

 בייוחמ ןענייז ייז .תולנ ןיא ןדנַאטשוצ עיינ יד וצ הרוּת יד ןסַאּפוצ ןעוו

 -קילנמוא יד רַאֿפ תווצמה יקודקד יד ןופ לוע םעד ןכַאמ רעטכייל ןעוועג

 דנייפ ערעייז ןופ דנַאל םניא ענַאל רערעווש רעייז ייּב ,ענעּבירטרַאפ עכעל

 ,ףמאקסנּבעל רעייז ןיא ןרעטש טינ ייז לָאז סע ידכּב ,רעקירדרעטנוא ןוא

 .גנורעקלעפַאּב רעדמערטפ רעקימורא רעד ןיא האנש ןייק ןקעוורעד טינ ןוא

 סָאװ ,תורמוח עלַא יד :טרעקרַאפ טקנוּפ ןאטענ רעּבָא ןּבָאה רעריפ ערעזנוא

 ןליוו סָאװ ,עמורפ-קָאטש רַאפ ?עיצעּפס ןעוועג ןקתמ ןּבָאה םישֹורּפ יד
 טרעסערנרַאפ קידארומ ךָאנ ייז ןּבָאה -- טלעוו רעד ןופ ןרעדנוזּפָא ךיז

 ערעייז טרעמענ יז ןּבָאה לָאצ ַא ןָא .קלָאפ ןצנַאנ ןפיוא ןפרָאוװעגפיױרדַא ןוא

 ,ריחי ןדעי ףיוא טסַאל ערעווש ַא יו ןקירד סָאװ ,ןלעפַאּב ןוא ןטָאּברַאפ

 קלָאפ עצנַאנ סָאד ןכַאמ ןוא ןּבעֶל סָאד םיא ןרעמואראפ ןוא ןרעטיּברַאפ

 :קעווצ ןטמיטשַאב ַא טימ -- ץלא סָאד ןוא .רעטכעלענ ןוא טָאּפש וצ

 ןצנאנניא ןייז לָאז קלאפ סָאד ,ןקיטלעוװוענ וצ קלאפ םעד רעּביא ידכּב

 ,ייז ןָא ןָאט ןענַאק טינ טירט ןקיצנייא ןייק לָאז סע ,ייז ןופ קיגנעהּפָא

 1 ..רעבענצעזעג יד ,עקידווענעקליווװ יד

 -ומכח יד ןענייז ןצעזעג ןוא תונקּת ערעייז טימ זַא ,קנַאדענ רעד טָא

 -למיה ןייק ןעוועג ןסיוא טינ תורוד ערעטעּפש ןופ םינּבר יד ןוא דומלתה

 חלשממ רעייז ןקרַאטשַאפ וצ ?טימ סלא טצונענסיוא טושּפ רָאנ ,ןכאז

 םעד רעּביא טרינימָאד קנַאדעג רעד --- קלָאמ ןופ ןטכיש עטיירב יד רעביא

 ענױזַא טרָאד רימ ןענעגעגַאּב טירט ןדעי ףיוא ,''?כס לוק , קרעוו ןצנַאנ

 תוּברחל , ,''ןומחה לע הררש םיחקול , ,,'הדעה לע ררתשהל , יו ןקירדסיוא

 ביאדהלו ?ארשי ?ש םנוממ תולכל, ,'ררּתשהל םיניד יקודקדּב

 .וו'זַאא ''םהייח

 טָאה סָאװ ,םענַאּב-טלעװ ןשיטסילַאנָאיצַאר גנע ןייז טימ אנעדָאמ

 -- רשיהילכש ןרעטכינ םנופ סָאמ רעװָאברַאקס רעד טימ ןטסָאמענ ץלַא

 יד ןוא טייטַאּב םעד ןצַאשוצּפָא קירעהעג דנאטשמיא ןעוועג טינ זיא
 -ָאטסיה ריא ןוא חהרוסמ רעכעלדנימ רעד ןופ --- הּפילעּבש הרוּת ןֹופ עלָאר

 טָאה ,ןרָאצ ןוא סָאה ךרוד טדנעלּברַאפ .סעצָארּפ-סננולקיװטנַא ןשיר

 זיולּב ןעזעג םוטנדיי ןשינּבר םנופ עטכישעניסננולקיווטנא רעד ןיא רע
 ,טכאמ ךָאנ קיריג ןנָאי סָאװו ,ןשטנעמ עקיצראהגנע ןופ ןליוו ןזייב םעד

 ירַאפ ןּבעל סָאד,, םענעי רעמ סָאװ זיולּב זיא ןטכַארט ץנַאנ רעייז ןוא
 טכַאמ האנש -- הרושה תלקלקמ האנשה .,(םהייח ביאדהל) ''ןרעטיּב
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 -וושעצ ױזַא ןַאנעדָאמ ייַּב טרעוו וויטקעּפסרעּפ עשירָאטפיה יד .,דנילּב

 סָאװ ,תונקּת ענױזַא ןיא דומלתה-ימכח יד טּפָא טקידלושַאּב רע זַא ,ןעמ

 .תורוד ערעטעּפש ליפ ןיא טשרע ןרָאװעג ןפַאשַאּב ןענייז

 הרות יד ןעוו ,היעדי ןּב יּתמַא טהנעט ,חנשמה תמיתח ךָאנ ןליפַא

 ערעזנוא ןּבָאה ,הרות ענעבירש ענג א ןרָאװעג ךיוא זיא הּפלעּבש

 עיינ ןבירשעג רעטייוו ץלַא ןוא ,טננונאב טינ ךיז ץלַא ךָאנ '!םימכח ,

 יד ןּבָאה ,קלָאפ םעד רעביא ןקיטלעװעג וצ ידכּב .תונקּת ןוא םינייפ

 רעד ןופ ןצעזענ יד ךיוא זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפעג ערעזנוא םיניחנמ

 עיינ ןפַאשַאּב ןּבָאה ייז .ןעגנורעלקרע ןוא םישוריפ ןיא ךיז ןקיטיינ הנשמ

 טימ טמיוצעגמורַא ייז ןּבָאה ןבעל עצנַאנ סָאד ,ןטָאברַאפ ןוא םיניד גרעּב

 קיגנעהּפָא ןּבעל ןוא בייל טימ ןייז לָאז קלָאפ סָאד ידכּב ,סּבעװניּפש רעייז

 -ענ טיוּבענפיוא זיא ױזַא טא .תוטלחה ןוא םיקסּפ ערעייז טימ ,ייז ןופ

 םנופ רעטעשַאּב יד .ילבב דומלּת טסייה סָאװ ,םערוט רעסיורג רעד ןרָאװ

 טימ ,רנַאל טּבערגרַאפ קרַאטש ַא ןיא טבעלענ רעּבָא ךָאד ןּבָאה דומלת

 יד ,טלעװ רעד ןופ תובחר יד ייז ןּבָאה ,םענַאּב-טלעװ ןננע ץנַאנ ַא

 ןוא םָאמ רעקניניילק רעייז טימ ןטסָאמענ ץְלַא ,ץלא --- ןטייוו עשלמיה
 ןכלעוו ,םערוט רעד סָאװ ,ןשודיח ןעד ךיז ןעמ ףרַאד .קוק ןקינַאּפש-גנע

 והוּת רעתמא ַא ,טרעּפמולענמוא הנושמ יױזַא זיא ,טיוּבענפיוא ןבָאה ייז

 עגונּב זַא ,ןייז הדומ טזומעג ןּבָאה ,עקַאט רעפעשַאּב יד ,ןיילַא יז ןוא ?וחובו

 םיּכשהמּב , :קורדסיוא רעד טסַאּפענוצ ןטסעּבמא ןיא ילבּב דומלּת םוצ

 -נוזַאּב טימ .1 שינרעטסניפ רעד ןיא טצעזַאּב ךימ טָאה רע --- ''ינבישוה

 םעד ןנעוו ''?כס גוק,, םנופ רעסַאפרַאפ רעד טדער לוטיב ןֹוא סעּכ ןרעד

 עשיטסַאטנַאפ ןופ טלעוװו עקיטרַאננייא יד טָא .דומלת םנופ לייט ןשידנַא

 רעקרַאטש וצ ַא ןיא ךָאד ךיז טניפעג תוישעמ עכעלרעדנּוװ ןוא סעדנענעל

 רעד ןגעק אנעדָאמ טפמעק -- רשיה לכש ןשיטקארּפ םעד טיפ הריתס

 ןוא טָאּפש ןופ ןליימ טימ יז טפרַאװַאב ןוא ,תונמחר ןָא טלעוו רעקיזָאד

 -- היעדי ןּב יּתמַא סיוא טפור-- ןצעזעג ערָאלק טָאטשנָא ,גנוטכארַאפ

 -עג ןוא לוּפליּפ ןטציּפשעגרעּביא ןופ גרעּב עצנַאנ ןּבענעג זנוא ייז ןּבָאה

 ןוא ןסיו ,המכח רעתמא ןופ טרָא ןפיוא ;סבעװניּפש ןופ ןצענ עטכיד

 ןסיוומוא טימ טלּביווש סע ןוא טלּביװ סע ּוװ ,שרדמ ןוא הדנַא---עיפָאזַאליפ

 טימ ,הּפ-לוּבינ טימ ,תואמזונ עדליוו טימ לופ זיא סע ּוװ ,טייקשירַאנ ןוא

 טנגענַאּב זייוורעטרע רָאנ ןוא ,טלעוװ רעד ןוא טָאנ ןגעוו ןפירגַאב עּבָארנ

 .תובוט תודימ ןגעוו ןענרעל סָאװ ,ןצנעטנעס עשיטע עכעלצונ ךיוא ןעמ

 ,..!""הרוסמ עקילייה , ייז ייּב טסייה ץְלַא סָאד ןוא .ץרא ךרד ןוא

 ,"ילבּב דומלּת הז ינבישוח םינשחמּכ, ;31 ,ןטרָאד 1
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 יד רַאפ רעטסופ סלא טנידעג סע ןּבָאה ,דומלתה-ימכח יד טָא ,ייז ןוא

 תוכלה ילעב ןוא תופסותה יִלעַּב ,םינואנ יד רַאפ --- םילודנ עקידרעטעּפש

 ענעי ןּבָאה ױזַא ,חנשמ יד טלקנוטרַאפ ןּבָאה םיארומא יד יו .םיקסוּפ ןוא

 ,היעדי ןּב יּתמַא ךיז טגָאלק ,טסיזמוא .,דומלּת םוצ ענונב סרעייז ןָאטעג

 -עג ,ןומיימ ןּב חשמ ונּבר לארשי רנ רעד ,ןואנ רעקידלַאװעג רעד טָאה
 הנשמ ,, ןייז טימ ןוא ,שינרעטסניפ קָאטש רעד ןיא טכיל ןטײרּפשרַאפ טווורַּפ

 ןעלדנַאװרַאפ ןֹוא ,וחובו וחומ ןקידהמיא םעד ןיא רדס א ןעננערּב ''הרוּת

 "ךורע דומלּת, ןיא (רעטנָאלּפ ןופ דומלת םעד) ''ילובלב דומלת,, םעד

 -עּפש יד ןיא ןעמוקעג ןענייז םיא ךָאנ ךיילג .(גנונעדרָא ןופ דומלּת ןיא)

 ;םירה ירקוע ןוא םיקסוּפ יגימ עלַא רעטנזיוט יד ןיא תורוד עקידרעט

 -ענ עיינ ןבענוצ ,ם''במר םעד ''ןרעסעגסיוא ,, ןעגנַאפעגנָא סע ןּבָאה ייז

 ןיא רָאנ .''יניסמ הכלח,, רַאֿפ ןרעלקרעד םינהנמ עטסדנימ יד ןוא ןצעז

 ערעדנא עֶלַא םערָאװו ,תופירח רעייז ןזייווַאּב טנַאקעג ייז ןּבָאה םעד

 ןופ רעכעה ןענייז ןסיוװרוטַאנ ןוא עיפָאזָאליפ ,דמערפ ייז ןענייז תומכח

 | ,דנַאטשרַאפ רעייז

 ןלעוו --- '/?םיגייס ןוא םינהנמ עלַא יד ךעלטננייא ןעד ןדָאש סָאװ,

 --- ןרָאש רעד זיא סיורג קיטלַאװג 1 םינָארַאנ עטרַאּפשעגנייַא יד ןנערפ

 םָאוו ,םעד ןגעוו רָאנ טינ ךיז טלדנַאה ָאד --- היעדי ןּב יּתמא סיוא טפור

 טימ ןּבָאה ,הרוּת רעד ןופ ךות םעד טלעטשטנַא ןּבָאה םימכח ערעזנוא

 קלָאפ םנופ ןײזטסּוװַאּב סָאד טרעטסניפרַאפ םיניד עקילָאצמוא ערעייז

 םעד ןדיישרעטנוא וצ דנַאטשמיא טינ טציא זיא ןומה םנופ רענייק ןוא

 טניימ ,גהנמ ןטסשיראנ ןפיוא רבוע זיא רע ןעוו ןוא ,?פט םנופ רקיע

 רע ןעו יו ,סיורג יהזא טקנוּפ זיא טָאג ןנעק דניז ןייז זַא ,ךעּבענ רע

 ןצעזעג עטסקיטכיוו יד ךיז ןופ ןפרָאװענּפָא ןוא ןעוועג רקיעּב רפוּכ טלָאװ

 ןוא תונקּת ,םיגייס ערעייז טימ ,ערעזנוא םימכח יד ,ייז ,הרוּת רעד ןופ

 'ץדינרעד ױזַא זיא קלאפ עשידיי סָאד סָאװ ,ןעוועג םרוג סע ןּבָאה ,םיניד

 וצ ןעוועג ?טומ זיא םימכח ערעזנוא ףיוא .תולנ ןופ רעדנעל יד ןיא טקיר

 -ַאב ןּבָאה ייז ;חרוּת רעד ןופ םיניד ןוא תווצמ יד תולנ ןיא ןרעגנירנרַאפ

 ײוֿפא בורק יכ , .הֹרוּת רעד ןופ רעטרעוװו ענעדלָאג יד ןעקנעדעג טפרַאד |

 זיא טכייל ןוא ,לוע ריא זיא גנירג --- 'התושעל ךבבלבו ךכיפב דואמ רבדה

 יקודקד יד טינ ,ץרַאה סָאד זיא עטסקיטכיוו סָאד םערָאװ ,ןייז וצ םייקמ יז

 ןיא ןיינ סָאד ןוא טָאנ וצ עּביל יד ,ןענעקרעד טָאג סָאד רָאנ ,תווצמה

 -ענ ייז ןטלָאװ ,םימכח ערעזנוא ןענַאטשרַאפ סָאד ןטלָאװ .םיכרד ענייז

 פוע םעד ןכַאמ רערעווש טינ ,ןרעגנירגרַאֿפ ןעמ ףרַאד תולנ ןיא זַא ,טסּוװו
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 עקיטכיל יד טּבעלרעד גנַאל ןופ ןיוש רימ ןטלָאװ --- ,הרוּת רעד ןופ
 תַאיב ןופ טייצ יד טלָאװ ןעמוקעג ןוא ,,'םימיה תירחא,, ןופ גנונעפַאה
 -לעפ עטסקראטש יד ,םלועה תומוא יד םערָאװ .לארשי תלואנ ןֹוא חישמ
 .ןטלָאװ ,הנומא ענייר יד טכוזעג טלָאמעד ןּבָאה ,! טייצ רענעי ןופ רעק
 ןוא טלַאטשעג רענייר ריא ןיא השמ תרוּת יד ןענופעג זנוא ייּב ןעוועג יז
 2 םרָאפ רעטיירדרַאפ ןוא רעטשלעפעג ריא ןיא ןעמעננָא יז טפרַאדַאּכ טינ
 ןייא ןעוועג רימ ןטלָאװ עלַא ןוא ריא ןָא טפעהַאּב ךיז ןטלָאװ ייז
 ,םילשורי ןיא ?וטש סרוד ןעוועג טלָאװ טסעפ ;קלָאפ עש יידיי סָאד ,קלָאפ
 זנוא רעביא ןוא טכַארּפ רעצנַאג ןייז ןיא טרירעמיש טלָאװ ?כיה רעד
 ןבָאה םימכח ערעזנוא 5 ץנַאלג ןֹוא דָאנעג סטָאג טניישעג טלָאװ ןעמעלַא
 וצ ןוא טָאּפש וצ זנוא טכַאמעג תונקת ןוא תורמוח ערעייז טימ רעּבָא
 ןופ ןגיוא יד ןיא טסַאהרַאפ טכַאמעג ייז ןּבאה ןּביולג רעזנוא ,רעטכעלעג
 שסקַאװ גָאט ןדעי טימ ןוא טכענק יװ זנוא ןעלדנַאהַאּב ענעי ,רעקלעפ עלא
 .ננוקירעדינרעד ןוא דנַאש רעזנוא

 -ףעד דומלתה ימכח יד ןייז ?חומ טינ ןָאק ''לכס לוק,,.לעּב רעד
 ןוא ,הלימ תווצמ ?ח זיא רג ןפיוא זַא ,ןעוועג ןקתמ ןּבָאה ייז סָאװ ,רַאפ
 טרעלקרע ,',םודס יניד,, ןענייז סָאד .ןרעוו םינ דיי ןייק רע ןָאק םעד ןָא
 -אּבעגיינ יד זיולּב זַא ,טריפעגנייַא ייז ןטלָאװ .ןרָאצמירג םיורג טימ רע
 אצוי ןענָאק אפוג םירג יד ןוא ןייז למ ןעמ ףרַאד םירג ןופ רעדניק ענער
 ךיז תוכולמ ןוא רעקלעפ עליפ ןטלָאװ טלָאמעד ,הליבט טימ זױלּב ןייז
 רעזנוא ןוא ןּביולג רעזנוא ןעמונעגנָא ןטלָאװ ייז ןזנוא וצ טפעהַאּב
 -- !זנוא וצ ייוו ,יוא,, .(89 ,ןטרָאד) ןעמוקעג גנַאל ןופ ןיוש טלָאװ הלואנ
 רעזנוא טָאה ןקילגמוא ליפיוו ,תורצ ליפיוו --- סָאטַאּפ טימ סיוא רע טפור
 ערעזנוא סָאװ ,רַאפרעד ץְלַא ,תורוד עלַא ןיא ןייטשוצסיוא טַאהעג קלאפ
 טכארטענסיוא טייקטּבערגרַאפ ןוא טייקשיראנ סיורג סיוא ןּבָאה םימכח
 4"'!ןטָאּבעג טינ טָאה חרוּת יד סָאװ ,םיניד עיינ ץלַא

 .שדקמה.תיּב ןּברוח ןופ םייצ יד 1

 ,םוטנטסירק ןופ םרָאּפ ןיא ה"ד 2

 חישמה תַאיבמ םימיה תירחאנ חװקמה בומה םימלועל היה רככא :33 ,ןטרָאד *
 וכרצחש דע וב זוחאל תד ואצמ אלו ושקברשא םהיכלמו תויִׂשאָרֲה תומואה יכ ,לארשי תלואג
 םהילע התוא םילבקמו הב םיקבדתמ ויה ,ףוייחו ףולחה םע ךא השמ תרות תחקל
 ןוכנ דוד אסכו םלועב םילשומו םידוהי ונלכו דחא םעל ונייהו ,הנוקיתו התרוצב
 ,"חרוז ונילע 'ד דובכו ונוכמ לע שדקמהו םילשוריב

 ןיאט ונתמואל רוד לכב ובבסיי ובבס תורצ המכ !ונל יא :56 ,ןטרָאד 4
 ,"הרות התוצ אלש המ תוװצל הנובתו תעד םהנג



 11 ןדיי ייב רוטַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 טימ טקרעמַאּב --- ,ערעזנוא םימכח יד ,טכערעג ייז ןענייז יאדווַא,
 יד ץלַא ךיז ןפור ייז סָאװ --, ?כס לוק, לעב רעד עינָאריא רעקיטפינ

 רעד ןוא דוסי רעד עקַאט ןענייז ייז !(הלוגה ידומע) ''תולג םנופ ןלייז ,

 ןעעז ןוא תולנ ןיא רימ ןטכַאמש ייז קנַאדַא ןוא ,תולנ םנופ ?ייזטנורג

 ,1 "'ףוס ןייק םינ ץלַא

 פמעק ''?כס ל?ֹוק , ןופ םירמאמ ייווצ עטשרע יד ןיא יו םעדכָאנ
 ,טרפּב רֹומְלּת םעד ןוא ללכב הפילעּכש הרוּת רעד ןגעק היעדי ןֹּב יִּתְכא
 ןוא םיניד ערעדנוזַאּב וצ ,רמאמ ןטירד ,ןטצעל םעד ןיא רעּביא רע טייג

 ןעניפעג ייז ןופ עליפ יו ,ןזייוורעד וצ ייּברעד ךיז טסיילפ ןוא ,תווצמ
 טינ ןענייז ןוא הרוּת רעד ןופ טשּפ ןטימ הריתס רעקדנעטשלופ ןיא ךיז
 -ןוק ןוא רעּבייװ עטלַא , ןופ ןלַאפניא עשירַאנ ןוא תוטש ירבד יוװ רעמ
 ןעמ ,''לכס לוק ,, לעּב רעד היסומ זיא ,רעדָא ;(םידליו תונקז ירבד) "רעד
 -לעוועג וצ קלאפ םעד רעּביא ףליה רעייז טימ ידכּב ןעוועג ןקתמ ייז טָאה;

 ענונפ תונקת עליפ רעסַאפרַאפ רעזנוא טניפעג שירַאנ ןוא דליוװ .ןקיט
 ,4 הקידּבו הטיחש יניד ,* חכפ םוא ץמח ןופ רוסיא םעד ,* תּבש ןטיהּפָא
 זיא חיעדי ןֹּב יּתמא ,וו'זטא ?סקישיילפ ןוא סקיכלימ ,* ןישודיקו הּפוח
 םוא ןליפַא זַא ,טניטעג רע ןוא םיתינעת יד ףיוא םערתמ קרַאטש ךיוא ךיז
 ףיז ןעמ טליפ ןוא ,ךָאנ תוחוּכ יד טיול זיולּב ןטסַאפ ןעמ ףרַאד רוּפיּכ-םוי
 ,ןטסַאפ וצ בויח ןייק טינ ללּכ זיא ,ךאווש

 יא טריפענ היעדי ןֹּב יתמא ייּב טרעו קיטירק עפרַאש יד ןוא
 גריּפש יירשענסיוא ןוא טרָאװ ןדעי ןיא ;ןָאט ןטנערעגפיוא קרַאטש ַא
 .ַאפרַאה רעד תעּב .לוטיּב ןטלַאק ןוא האנש רעקיטפיג ןֹופ םעטָא רעד ךיז
 תימ טיוא רע טפור ,ךסנ ןיי ןופ טָאּכרַאפ םעד ,לשמל ,טנַאמרעד רעפס
 טמַארטעגסיױא ץלא ייז ןּבָאה ןעווענ ךעלנעמ רָאנ זיא'ס טייוו יו, :םעּכ
 ;הרוּת סטָאנ ןיא טנַאמרעד טינ זמר םוש ןייק טימ םרעוו סָאװ ,סניױזַא
 ןיא טסואימראפ ןוא טסַאחרַאפ רעמ סָאװ ןכַאמ זנוא ידכּב ץלַא סָאד ןוא
 הנקת עקידלושמוא  ַאזַא ןליפַא 7 ''!רעקלעפ עקימורַא יד ןופ ןגיוא יד

 עב רעד טזָאל ,'החמשּב םיּברמ , םירוּפ םוא זַא ,דומלּתה ימכח יד דצמ

 ,59 ,ןטרָאד

 ,46-:44 ,ןטרָאד

 ,47 ,ןטרָאד

 ,53--52 ,ןטרָאד

 ,64--63 ,ןטרָאד

 | ,54 ,ןטרָאד
 םימעה יניעב ונחיר תא שיאבהל ושע אלו דוע ןושעל המע :55 ,ןטרָאד

 ,"ובל לע הלע אלו 'ד הוצ אֹל רשא לע הוה םויחכ ונתולכל
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 טלאה רע . ןעגנוקרעמַאּב עשינָאריא עקיכעטש ןָא ךרוד טינ ''לכס לוק,

 עקיטפיג יד דומלּת םעד ןנעק ףמַאק ןייז ןיא ןצונסיוא ךעלנעמ רַאֿפ וליפַא

 ןטרעטיּברַאפ ןוא לארשי אנוש ַאזַא ייּב טגרָאּבעג טָאה רע סָאװ ,ןלייפ

 ...םָאגֹרוּב סיוא רנבא רמומ םעד יו ,ןּביולג ןשידיי םנופ רעננעק

 עשידיי יד וצ ךיז ןטלַאהרַאפ סהיעדי ןֹּב יּתמַא ךיוא זיא שיּפיט

 רעייז אנעדָאמ-יד הירַא זיא קיזומ ןופ רעּבַאהּביל רעסייה סלַא .תוליפּת
 םיורג טםימ ןייגוצ לָאז לוש ןיא טסנידטעטָאנ רעד זַא ,רַאפרעד ןעוועג

 ַאנַאיצַאר רעטנייצרעביא סלַא 2 רמו-ילּכ עטסנעש יד טימ ןוא דַארַאּפ

 דמערפ רעֶּבָא םיא ןיא 'רשיה לכש , ןרעטכינ ןרַאפ רעמסעק ןֹוא טסיג

 לער םנופ תובהלתה יד ,תוליפּת עקיצרַאה יד ןופ סָאטַאּפ רעד ןעוועג

 ץעּב המשנ רעקיּבױלג רעד ןֹופ רעטיצ רעשיטסימ רעד ןוא ליפעג ןזעיג

 -- לוקרעדיו טאנעדאמ .טָאנ וצ טפאשקנעב ריא ןיא ?לפתמ ןיא יז

 ךָאו רעצנַאג ַא ןופ תוליפת יד זַא ,רַאפרעד טרעלקרע ,היעדי ןּב יּתמַא

 עצרוק ץנַאג .ענענייא ענייז רָאפ רַאפרעד טנייל רע גנַאל וצ ןענייז
 תוליממ עטצעזעגטסעפ יד טָאטשנָא גָאט ןדעי ןנָאז ייז לָאז ןעמ ,תוליפת

 נֹוא ןענייז סָאװ ,תוליפת יד ךיוא יװ ,תוליפּת עיינ יד טָא .רודיס םנופ

 ןטבעלטנפערַאפ קידענעװ ןיא םעד ןיא טקורדעג ןעמָאנ סאנעדאמ רעט

 ןייורעטרע ,ןרָאלק א ןיא ןּבירשעג ןענייז ,/םירשי תוליפמ,, (1029)

 ץקַאט ןוא ,טייקיניילק ןייא רעּבֶא טלעפ ייז ,ליטס םענייש ץנַאנ ולימא

 -וװְלנ רעד ןופ סָאטַאּפ רעד ,תובהלתח עתמא יד -- עטטקיטנכיוװ סָאד

 ,המשנ רעקיב

 םנופ לטרעפ ןטשרע ןיא ןּבירשעג זיא סָאװ ,''?כס לוק ,, םעד ןיא

 ןלַאפנָא ןוא תונעט עלַא טלמאזענפיוא שיטקַאפ ןיוש ןענייז ,ה"י ןט7

 פיפ ןעניפענ רימ סָאװ ,םוטנדיי-'ךורע ןחלוש,, םעד ןוא דומלּת ןפיוא

 ןופ רערעלקפיוא ןוא ןטסימרָאפער יד ייּב סָאמ רעטיירּב ַאזַא ןיא רעטעּפש

 ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע ,ה"י ןט19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד

 ןטימ (1846) טנָאקַאה ךיז טָאה רע רָאנ יו ,ָאטַאצול דוד לאומש סָאװ

 ומסָאה ,, :ןרעטש .ז ֹוצ ןּבירשעג רע טָאה ,''לכס לוק,, ןופ טּפירקסונַאמ
 זַא ,קפס םוש ןָא זיא סע ?''?בכס לוק, ןטימ ''הירא תנאש ,, םעד ןעזענ

 בר רעקיזָאד רעד .טעּברַא סהירַא הדוחי 'ר זיא ''?כס ?וק, רעד ךיוא

 ,םיאהק יד יו רעגרע ליפ דומלּתהו הנשמה ימכח יד טָאהעג טנייפ טָאה

 .ןרעניג ןופ טסימרָאפער רערעקניל דנטיידַאּב ַא ןעװעג זיא רע ןוא

 ,51 ,ןמרָאד 1

 קיומ ןגעװ ,(1615) סעיציזָאּפמָאק םיסור המלש וצ עדעררָאּפ סַאנעדָאמ עז 2

 רעשטיוואּביל עז) ןּבירשעג ּת"וש עלעיצעּפס ַא ַאנעדָאמ טָאה טסניױסעטָאג רעד תעשּב

 ,.(117 ,96 ,"ַאנעדָאמ ןָאעל,
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 לאומש קחצי ןעוו ןוא 1 ?!עילַאטיא ןיא ןוא !קידוצ 220 טימ סָאד ןוא

 ?לוק , םעד טכעלטנפעראפ (1882 ןיא) םורַא רָאי עכעלטע ןיא טָאה ָאישזדער

 5 םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמענ סָאד טָאה ,הירא תנאש ,, ןטימ ''?מס

 ,הרעשה א טגָאזעגסױרַא ןּבָאה סָאװ ,עניױזַא ןענופעג ןליפַא ךיז ןּבָאה סע

 עג טינ ןָאק סע .רָאטַאקיפיטסימ רעד זיא אישזדער רָאנ ,אנעדָאמ טינ זא

 ם"י ןט17 םנופ בר רעטמירַאּב ַא זַא ,טהנעטעג ייז ןּבָאה ,ןייז טלָאמ

 ,ָאישזדער ליּכשמ רעד טָאה סָאד טרעיינ ,קרעוו שיסרוקיּפַא ַאזַא ןביירש לָאז

 ידכֹּב ןוא ,טסַאפרַאפ "?כס ?וק, םעד ,'איפוסוליפהו תדה , לעב רעד

 קרעוו סָאד טָאה רע זַא ,לעטשנָא םעד רע טכאמ ,ןדנעלּברַאפ וצ ןניוא יד

 | 5 ןענופעגנ םיבתּכ סָאנעדָאמ ןשיווצ

 רענעייל םוצ רעסַאפראפ רעד ךיז טדנעוו ''לכס ?וק,, ןופ ףוס םוצ

 ןעננולעג ןיא ריס זַא ,ןעניימ טינ טסלָאז,, :רעטרעוװ עקידנגלָאפ טימ

 עכלעו ,ןשטנעמ עקיזָאד יד ןופ טייקשיראנ סָאד ףוס ןזיב ןקעדפיוא

 ןיולב זיא ,טקעדענפיוא בָאה ךיא סָאװ ,ץלַא .''םימכח,, זנוא ייּב ןסייה

 יו רעמ טינ זיא סָאד .תובבר יֹוּברו ףלאמ דחא עקַאט ,לייט רעקיטשינ ַא

 -םיוא ?מערד ןקיטסייג ןייז ןופ ןשטנעמ םעד ,ּפאלק-רעמאה רעטשרע רעד

 ,טרעפעלשעננייַא םיא ןּבָאה רעקירדרעטנוא ערעזנוא ןכלעוו ןיא ,ןקעוווצ

 ןיא טקירערינרעד קראטש יו ,ןעז ןּוא ןענעפע ןניוא יד שטנעמ רעד לָאז

 ,ןפיײרנַאב ןוא ןעז רע לָאז .קידלוש םעד ןיא זיא רעוו ןוא ,קלָאפ רעזנוא

  סָאד ןוא ץנַאלג םעד טרעטסניפרַאפ ןוא טלקנוטרַאפ טָאה ןעמ קרַאטש יו

 טנַאקעג טינ ּבָאה ךיא .הרוּת רעכעלטענ רעזנוא ןופ טכיל עקידנלַארטש

 קרעוו עקיזָאד סָאד ּבָאה ךיא ןוא ןכערּברַאפ קידהמיא ַאזַא ןנייװשרַאפ

 ןנעוו ךיז ןלעוו סע רָאנ יו זַא ,טונ ץנַאג סייוו ךיא שטָאכ ,ןּבירשעגנא

 סיורג ַא ןכַאמ ייז ןלעוו ,תובישי ישאר יד טימ םינּבר יד ןסיוורעד םיא

 דמושמ ,סרוקיּפַא ,ןימ סֵלַא ןרעלקרע ייז ןלעוו רעסַאפרַאפ םעד ;דלשוועג

 טלעוו יד ןכליהראפ ןוא תומרח ןוא תוללק טימ ןטישַאּב םיא ,רמומ ןוא

 -ןײרַא ךוּב ןיימ טעוו רשפא :טסייוו רעוו .,,רעּבָא .ןעיירשעג ערעייז טימ

 ,ןרָאלק א טימ ןשטנעמ א ןופ ,''רודּב דיחי, ַא ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפ

 ,980 ,"ל"רש תורגא} 1

 ןרָאהנײַא .ד :שטייד ףיוא טצעזעגרעּביא לָאמ ייװצ ןעמ םָאה 'לכס לוקע םעד 2

 ךומלת ןעד ןענעג סרעניּבגַאר םעד ףּפמַאק רעדא) 1902 ןיא ןרעטש ,ש ןוא 1856 ןיא

 ,(1871) ננוצעזרעביא עשילגנע ןַא ךיא ָאד זיא םע ,(םרעדנוחרחַאי 17 םיא

 ילע הלילע ולילעה זנכשא ירקוח יכ יתרשבתנ, :1854 ןיא טּביירש ָאישזדער 8

 תוכירַאּב רעמ ,(127 ,| ,"דמחנ רצוא,) "לכס לוקע רפסה לכ יבלט יתידב ינא יכ ,רמאל

 לוקא םנופ ןעניישרעד םעד ךָאנ ןרָאװעג םגָאזעגסױרַא ןענײז םָאו ,ןעגנוניימ יד ןגעװ

 יא .ּפאק ,קרעװ ,םיצ ,שמיװַאביל עז ,"לכס
)13( 
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 ףעניימעגלא רעד טימ טקעטשעגנָא טינ ןזיא סָאװ ,דנַאטשרַאפ ןכיילג

 ניוא ןוא .הװַאנ רעדליוו הנושמ ןוא תוצראה-םע רעשיראנ ןופ קנערק

 ןקיצנייא םעד ,ןקידנַאמשרַאפ םעד טָא ןפלעה ֹוצ ןעננילעגנ טעוו רימ

 ןומח םעד ןופ ןעועדלַאװנ סָאד ןרא טינ ?ּכ ךימ טעװ ,רעטנזיוט ןשיווצ

 | .עקידנַאטשרַאפמוא ןוא םינָארַאנ

 יוד ןיא ןלַאפנײרַא טנַאקעג טינ ''לכס לוק,, רעד טָאה שיטקַאפ

 ,,רעטנזיוט ןשיווצ ןקיצנייא םעד, ןופ ,'רודּב דיחי, םעד ןופ טנעה

 וצ קרעוו סָאד טוס םעד טָאהענ טינ טָאה אנעדָאמ לייוו ,רַאטרעד טושּפ

 טימ ןוא זָאלרעטקַארַאכ .ןעמָאנ ןדמערפ ַא רעטנוא ןליפַא ןכעלטנפערַאפ
 ןיפ ןרָאצ ןרַאפ טָאהעג דחּפ קרַאטש ַאנעדָאמ טָאה ,ןליוו ןקידרעבאלש א

 םעד טאהעג טינ ןוא ,/עכעלדנעטשראטמוא ןוא םינָארַאנ ןומח,, םעד

 אמונ אנערָאמ .תמא םענעּברַאװרעד םעד רַאפ ןפטמעק וצ טומ ןשילַארָאמ

 קערש ַא רַאפ סָאוװ ,עיפַארנַאיבטסבלעז ןייז ןיא קיצרַאהנּפָא טלייצרעד

 ןוּבשחו ןיד ןבענ ןזומ טעוװ רע זַא ,קנַאדעג ןזיולּב םייּב ןלַאפַאּב זיא םיא

 -רָאֿפ ןפיוא רע טָאה 1616 ןיא .ןעננוניימ עטגָאזענסױרַא יירפ ענייז רַאפ

 רעשינעילַאטיא ףיוא טסאפראפ (1041686) זעלנניא דרָאל םעד ןופ נָאלש

 סע ּוװ ,קרעוו לעיצעּפס ַא ןטשרע םעד בקעי ךלמ ןשילגנע ןרַאפ ךַארּפש

 ןענייז סאו ,םינחנמ עשידיי יד םרָאפ רעשיטַאמעטיס ןיא ןּבירשַאּב ןרעוו

 10510014 4001) רענייטשסנּבעל ןזעינילער ןוא טלוק ןטימ ןדנוּברַאפ

 ,(610 20601210/ 64 00901/802/ 40001/ 1160160/ 60/ 4065 !סזוק

 הנוּכ ַא ןָא ןוא טנַאטסעטָארּפ ַא רַאפ טמיטשטב זיא קרעוו סָאד לייוו

 קיטיינ רַאט ןטלאהענ טינ אנעדָאס טָאה ,קורד ןיא ןכעלטנפערַאפ סע

 ןמימ ןוא ,,קוקיזה רפס,, םנופ םיללּכ עננערטש יד טימ ןענעבער וצ ךיז

 רעטעּפש ןרָאי ךס א .רָאזנעצ ןשיליוטאק םנופ גיוא ןשירָאטיזיװקניא

 רעטנרעלעג רעשיזיוצנַארפ רעד ,רעטנַאקַאּב סאנעדַאמ טָאה (1685 ןיא)

 רע ;'יטיר , סָאנעדָאמ טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ,ילערַאפַאנ ַאמָאקַאשז

 רע זַא ,ןכָארּפשרַאפ םיא ןוא טּפירקסונַאמ םעד ןעמונעג םיא ייּב טָאה

 ילערַאפַאג טָאה ןכערּפשרַאפ ןייז .ךיירקנַארפ ןיא ןקורד ןזָאל םיא טעוו

 ןופ סױרַא קרעוװו סאנעדָאמ זיא םורָא רָאי ייווצ ןיא ןוא ןעוועג םייקמ

 ןעוועג רע זיא ,ןרָאװעג רָאוװעג םעד ןגעוו זיא ַאנעדָאמ רָאנ יו .1 קורד

 םע טָאה ןעמ ,ןֿגַאנסױא עליפ ןטלַאהעגסױא םטָאה "יטיר יעד ַאירָאטסיח, 1

 ,1158 ןוא 1707 21650) שילגנע ףיוא :ןכַארּפש ענעדײשרַאּפ ףיוא טצעזרעּביא ךיוא

 ,(1710 ןוא 1681 ,1671 ,ןָאמיס דרַאשטיר ןסנרעלעג ןטסּוװַאּב םעד ךרוד) שיזיוצנַארּפ ףיוא
 קרעװ סַאנעדָאמ ןיּבור המלש טָאה 1862 ןיא ,(1603) ןײטַאל ןוא (1683) שירנעלָאה ףיוא

 ,ןעגנוקרעבַאּב סקענילעי טימ "ךורע ןחלוש, ןעמָאנ ןרעטנוא שַיערּבעה ףיוא םטצעזרעּביא

 ,עמיל עשינעילַאמיא יד} :רעריינשניטש עז קרעװ עשינעילַאטיא סַאנערָאמ ערעדנַא ןגעוו



 15 ןדי יב רוטַארעמיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 עיּפָאק יד ןרעטעלבכרוד ןעמונעג טָאה רע תעּב .קערש רַאפ ךיז רעסיוא

 ,טקרעמַאּב רע טָאה ,טיהענפיוא םיא ייּב ךיז טָאה סָאװ ,קרעוו ןייז ןֹופ

 ,רוזנעצ רעד ןופ טייקנדירפוצמוא יד ןפורסיורַא ןענָאק ןלעטש עקינייא זַא

 ּבָאה ךיא ,טצכערקעג ןוא טצפיזעג -- אנעדָאמ טלייצרעד --- ּבָאה ךיא,

 ,ןּבילּבעג רימ ןיא זיא המשנ יד סָאװ םיוק ןוא ,ןסירעג דרָאּב ןיימ רימ

 ןיא ןסיוורעד קרעוו ןיימ ןנעוװ ךיז טעוו ןעמ רָאנ יו ;טכַארטענ ּבָאה ךיא

 רימ רַאפ טרפב ןוא ..;לארשי ץנַאנ רַאֿפ ףננ ןבא ןַא ןרעוו סע ןָאק ,םיור

 רימ זיא סע םערָאװ ,ןָאטניהַא ךיז ןיהווװו טסּוװעג טינ ּבָאה ךיא .אפונ

 רעױנַא ןַא ןיא טינ ,ארַארעמ ןייק טינ ןפיולטנא וצ ןעוועג ךעלנעמ טינ

 רעסערגנ ליפ רַאפעג יד טלעטשענרָאפ רימ ּבָאה ךיא .טָאטש רעשינעילַאטיא

 ןוא ארומ סיורג רַאפ ּפָארַא טינ ןעניז ןֹופ ריש ןיּב ךיא ...זיא יז יו

 טרָאד ןוא עיציזיווקניא רעד וצ קעווא ךיילנ זיא אנעדָאמ .! 'שפנ תמנע

 דעטנוא טינ ןוא ןסיוו ןייז ןָא ןענישרעד זיא קרעוו סָאד זַא ,טרעלקרע

 קערש רעצנַאג רעד זַא ,ןזיװעגסיױרַא רעּבָא ךיז טָאה סע .עיצקַאדער ןייז

 ןוא קיטכיזרָאפ גונענ ןעוועג זיא אפונ ילערַאפַאנ :טסיזמוא ןעוועג זיא

 ןקעוורעד טנַאקעג ןּבָאה סָאװ ,ןלעטש עֶלַא יד ןפרָאװענפױרַא טָאה רע

 טננונַאב טינ ךיוא טימרעד רעּכבָא ךיז טָאה אנעדָאמ .ןרָאזנעצ יד ייּב דשח

 ,קידענעוו) קרעוװ ןייז טקורדענרעּביא םורַא רֶאי ייווצ ןיא טָאה רע תעּב ןוא

 ,ןבָאה סָאװ ,ןלעטש ערעדנַא ליפ ךָאנ ןפרָאװעגסױרַא רע טָאה 9

 ,רענעייל ןכעלטסירק םעד ןרעוו ןלעפענ טינ טנַאקעג ,גנוניימ ןייז טיול

 טפמעקעג רעּבָא ןּבָאה ןשטנעמ ןקידרעוװקרעמ ןקיזַאד םעד ןיא
 "ףךאפ וצ ''2ּכס לוק, םעד טאהעג טינ טומ ןייק טָאה רע ,"'תומשנ ייווצ ,

 "רַאפ ןייז ןוָאל ןרוצ טינ ליוװ רע ,ןנייווש טינ רעּבָא ןָאק רע ,ןכעלטנפע

 -עטנוא ןֹופ ,לַאפנָא םעיינ א ןנעװו טכַארט רע ןוא ;רעננעק ןטסאה

 אנוש רעד ,ןּפיל יד ףיוא ?כיימש ןקיפיפ ַא טימ ,לקניוו םענעגרָאּברַאפ ַא

 -נערַאפ ןעוועג זיא ''?כ2ס לוק,, רעד יוװ םעדכָאנ דְלַאּב ..,ןקרעמ טינ לָאז

 קרַאטש ךיז טָאה רע ןכלעוו טימ ,קרעוו יינ ַא וצ וצ ַאנעדָאמ טערט ,טקיד

 טסייה ''הדוהי תיֵּב , .ןברָאװרעד רערערַאפ ךס ַא ןוא ןעוועג םש-חנוק

 .5 קרעוו סָאד

 :עילַאטיא עטכַארטרַאפ סַאנעדָאמ ,(316--311 ,1899 ,"טפירשססַאנָאמ,) "ןעדוי רעד רושַאר

 יז טָאה רוזנעצ יד ליײוװ ,ןרעװ טריפענכרוד םנָאקעג טינ םָאה גנוצעזרעּביא.לֹּביּב עשינ

 :רעטרעװ ןשינעילַאטיא:שִיערּבעה ַא (1612) טכעלטנפערַאפ זויולּב טָאה .ַאנעדָאמ ,טרסַאעג |

 רע ןרעװ סע ּוה ,(אסטס 20041002010 116012100 6 1120:00 ,"הדוהי תולנ;) ךוּב

 | ,לֹּביּב רעד ןופ רעמרעװ עּברַאה יד טרעלק

 657--56 ,'הרוהי ייח, 1

 ךיוא טלָאזעג טָאה ןוא ,1625 ןיא טקידנערַאפ ןעװעג זיא "הרוה' תיב רעד 2
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 ,ביבח ןּבא בקעי ,דרפס ילוג יד ןופ רענייא טָאה ה"י ןט19 ףוס ןיא
 עַלַא טלמַאזעגפיונוצ ,יקינָאלַאס ןיא טצעזַאּב ךיז טָאה רע יוװ םעדכָאנ
 -נוא ךוּב רעדנוזַאב סלַא טכעלטנפערַאפ ייז ןוא דומלת םעד סיוא תודנַא

 -טּבילַאּב יד ןופ סנייא ןרָאװעג דלַאּב זיא סָאװ ,''בקעי ןיע,, ןעמָאנ ןרעט

 םָאד ןרָאװעג ךיוא בנַא זיא ''בקעי ןיע,, רעד .! רעכיּבדסקלַאפ עטס

 -טיוא ןגעלפ סָאװ ,רעקידערּפ ןוא םידינמ עלַא ייּב ךוּבטנַאה עטסקיטיינ

 רעד .ןקידערּפ ערעייז ןצוּפַאב ֹוצ תודנַא עטלמאזעגפיוא טרָאד יד ןצונ

 -ָאמ-יד הירַא ייּב טּביִלַאּב קרַאטש ךיוא ןעוועג רַאּפרעד זיא ''בקעי ןיע

 -עג ןיא  אנעדָאס ןַא ,ןזיוועגנֶא רעירפ ןיוש ןּבָאה ריס .ַאנעד

 טנעדָאמס טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ .רעקידערּפ רעדנצנעלג ַא ןעוו

 טרעיינ ,ןדיי ןשיוװצ זיולּב טינ ,ןסידערּפ ענייז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש
 עטסטּבאנַאּב יד ןופ רענייא סלַא םש ַא טָאהעג טָאה רע .ןטסירק ייּב ךיוא
 אנערָאמ זַא ,ןפערט ןטלעז םינ טנעלפ סע ןוא ,טייצ ןייז ןיא רעקידערּפ

 עכעלטע ןיא סעדער ןטלַאה טזומענ גָאט ןּבלעז םעד ןוא ןייא ןיא טָאה

 ןעמוק טפָא ןגעלפ רענדער ןלופטנַאלַאט םעד ןרעה .? דנַאנַאכָאנ ןלוש
 ענייא ;קילבוּפער רענַאיצענעװ רעד ןופ רעייטשרָאפ עטסבושח יד ךיוא
 .5 רעדורּב סגיניק ןשיזיוצנַארפ םעד טכוזַאּב ןליפַא טָאה ןקידערּפ ענייז ןופ
 ,נהנמ םענעמונעגנָא טייצ רענעי ןיא םעד טיול ,רע טגעלפ ןקידערּפ ענייז
 טנעלפ ַאד ןוא ,םילשמ ןוא תודנַא עשידומלת טימ ןצוּפַאב טפָא ץנַאג
 טָאה 1628 ןיא .+ ךוּבלמַאז סביבח ןּבא בקעי ןעמוק ץונ וצ קרַאטש םיא
 ןרעטנוא בקעי ןיע, םוצ ''חתפמ,, ןלעיצעּפס ַא טסַאפרַאפ ַאנעדָאמ
 עֿכַא ןזיוועגנָא ןרעוו סע ּוװ ,לטעצכוז ןימ א ,/'הדוחי םחל תיּב , ןעמָאנ
 -ענ ןַאנעדָאמ זיא טלָאמעד עקַאט ןּוא .רעדנוזַאּב הדנַא רעדעי רַאפ ןלעווק
 רע ּוװ ,הדוהי תיּב , ,קרעוו טייווצ א ןפַאש וצ קנַאדעג ןפיוא ןעמוק

 סױרַא קרעװ סָאד יא תועינמ ענעדײשרַאפ סיוא רָאנ ,רָאי ןּבלעו םעד ןיא ןעניישרעד
 . ן"הדוהי םחל תיּכו ןוא "הדוהי תיִּבה וצ םעדעררָאפ יד עז) 1625 ןיא טשרע קורד ןופ
 | | ,(52 ,'הדוהי ייח} ךיוא עז

 ,לימ ןקידרעטײװ ןיא -- תוכירַאּב רעמ 1

 טכעלטנפערַאֿפ ,רעטרעדנוה יד ןיא ןקידערּפ טסַאּפרַאפ טָאה ַאנעדָאמ:יד הירא 2
 ,(1602 ,"הרוהי רּבדמע) 22 וױלּב רע טָאה

 ,58 ,47 ,46 ,"הרוהי ייחג 5

 ןפיוא תופידר עקרַאטש יד תמחמ זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ ייּברעד זומ ןעמ 4
 ץנַאג ןיא ןנירק וצ ןעװעג םינ ןמייצ סַאנעדָאמ ןיא זיא ,עיציזיוקניא רעד דצמ דומלּת
 ,14 ,| ,'יטיר; סַאנערָאמ עז) רַאלּפנעזקערומלּת ןטקורדעג ןקיצנייא ןייא ןייק עילַאמיא
 5 ,2 װ
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 ןפיוא ןלַאפנָא עשיטירק ענייז ןעלקעּפכרוד טייהרעטלעטשרַאפ ןענָאק לָאז

 ןיע, ןייז ןיא טָאה ביבח ןבא ,?לכב הּפ לעּבש הרוּת ףיוא ןוא דומלת

 ץ"עייז תמחמ ןּבָאה סָאװ ,םילשמ ןוא תודנַא יד ןעמונענפיוא טינ ''בקעי

 "םיוא עפרַאש וצ רעדָא ,ןעמרָאפ עקידאמזונ ןוא ענעבירטעגנרעּביא ֹוצ

 יוד טא .רענעייל ןטושּפ םנופ ןרעוו ןענַאטשרַאֿפ שלַאפ טנָאקעג ןקירד

 -ענפיונוצ ַאנעדָאמ סע טָאה ןלעטש ענעזָאלעגכרוד ביבח ןּבא ןופ עלַא

 ן'א דומלּתה ימכח יד ןלעטשסיורַא הנווּכ רעטסיטשַאּב ַא טימ טלמַאז

 ַאנעדָאמ טערט ,םשור םעד ןכַאמ רעקרַאטש ךָאנ ידָכּב ,טכיל ןקיטסנינ ןייק טינ

 "עג ךיז טָאה ביבח ןּבא סָאװ ,ןצענערג יד ןופ רעטייוו סױרַא ןטסימוא

 -ַאֹב ךיוא .הדוהי תיּב , ןיא רע טגנערּב תודנַא רעסיוא ןוא ,טלעטו

 ייז ,אנעדָאמ ךיז טרעפטנערַאפ ,ןייז לָאז, .םיניד ןוא תוכלה עטמיטש

 םעד ךָאד ןענָאק ייז ,ןינע םוצ טינ ןרעהעג ןוא טרָא םוצ טינ ןטסַאּפ

 | | .ו "ןייז ךעלצונ רענעייל

 ןיא אנעדָאמ טפור ''?כס ?לוק, םנופ רעסַאפרַאפ ןטשרמולּכ םעד

 טפור אפונ רעּבָא ךיז ,רערעטשעצ רעד ,סרוהה --- ''הירא תגאש , םעד

 רעּבָא ןיא סָאד .?רעיוב רעד ,הנוּבח -- ',הדוהי תיּב , ןייז ןיא אנעדָאמ

 עטסקיטניוו יד ןיא אקווד ןוא ,''רעיוּב,, רעקיטרַאננייא ץנַאגנ ַא ןעוועג

 ,...רערעטשעצ , ןטימ העד ןייא טפָא ץנַאג רע זיא ןנַארפ

 ןיאש , ןנחוי 'ר ןופ רמאמ ןטנַאקַאּב םעד טגנערּב אנעדָאמ תעג

 ןייז טיסומ טכער סָאד טינ טָאה איבנ ןייק זַא ,'רבד שדחל יאשר איבנ

 ;הנוּב,, םנופ גנורעלקרע יד ךיילג טמוק ,השמ תרות וצ םסיינ רָאו סעּפע

 ןיא סָאװ ,סָאד ןוא ץנַאנ שינָאמרַאה זיא הרוּת סטָאנ ,המימּת 'ד תרוּת,,

 ...ןרעוו טרעסערגרַאפ טינ ןוא טרענימעגנ טינ ףרַאד סָאד ,תומילשה תילכּתּב

 רעטושּפ ַא ךָאד רָאט ,איבנ םעד וליפַא ןטָאברַאפ זיא סָאד דלַאּביװ ןוא

 סָאד -*''הרוּת רעד ןיא ןעננורעדנע םוש ןייק ןכַאמ טינ יאדוװַא םדו רֶׁשּב

 :טסיזמוא רעּבָא זיא ,עינָאריא רעקידנסייּב טימ ףיסומ ַאנעדָאמ זיא ,ץלַא

 ףיז ןּבָאה רעבעגצעזעג רעד רעדָא הרוּתה בתוּכ רעד זַא ,ןעד טפלעה סָאװ

 -עלדנעטשרַאפ ןוא רערָאלק א טימ ןדייר וצ ןלעפַאּב ערעייז ייּב טסיילפעג

 -- ןרעװ טליפרעד ךעלטקניּפ ןלָאז ןטָאבעג ערעייז ידכּב ,ךַארּפש רעכ

 םהמ דחא הזיאב ךל הארי אל תאו לכב םאוע :"הרוהי תיּבכ; וצ עדעררָאּפ 1

 ,"וב ךל היהי חוירו אצת ותאמ רשא הרות איח םג ,אניד ןינעל אלא םוקמ וב תויח יתלב

 .רעװ יד םימ ןָא ַאנעדָאמ טגנַאּפ "הדוהי תיֵּב, ןיא ןעננורעלקרעצּתודגַא עלַא 2

 | ."רעיוּב רעד טשנָאז -- הנוּנה רמאא ;רעמ

 - רענַאיצענעװ רעטשרע רעד םיױל ןריטיצ רימ) 'א 'מע ,28 ,| ,"הדוהי תיִּב , 3

 | .(1635 ןופ עּבַאגסױא |
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 םייקמ ןוא ןייטשראפ טינ ןליוו סָאװ ,ןשטנעמ ךיז ןעניפעג סע דלַאּביװ
 םעד ןעיירדרַאפ וצ ױזַא יו ,ןגעווסיוא ןעניפעג דימּת ןיוש ןלעוו יז !ןייז
 ןוא ןעמיַארַאק יד טימ ןעוועג זיא ױזַא ,ךּפיח םעד טקנוּפ ןָאט ןוא טשּפ
 ןשטייט סָאװ) ''חכלהב אלש הרוּתּב םינּפ םילנמה,, ערעדנַא עלַא טימ
 .1 (רענייטש ןקיטכיר טינ ןפיוא הרוּת יד סיוא

 "'סרוה , ןטימ העד ןייא ךיוא זיא ''הדוהי תיּב , ןופ ''הנוּב,, רעד
 עשיריי סָאד לייוו,, .רָאי ץנַאג א ןופ תוליפּת יד וצ ענונּב ''?כס ?וק,, ןופ
 רעייז ייּב תולנ ןיא טּבעל --- '/הדוהי תיּב , ןיא רימ ןענעייל --- קלאפ
 .? 'תוליפת עצרוק ץנַאג טימ ןענעגונַאּב ךיז ןעמ ףרַאד ,ןדנַאטשוצ ערעווש
 יו טקנוּפדנַאטש ןּבלעז םעד ףיוא ךיוא טייטש ''הדוהי תיּב , לעּב רעד
 ,4 םירג ייּב הלימ תווצמ ןוא ,? םיתינעּת וצ עגונּב ''לכס לוק ,, לעּב רעד
 רעד סיוא טָאטיצ ַא טימ טימ רעד ןיא רעּביא ַאנעדָאמ טסייר ןוויּכ ַא טימ
 ןעמוקסיוא טנעלפ סע ןעוו ,לארשייץרא ןיא זַא ,ןזייוורעד וצ ידכּב ,ארמנ
 תעשּב ךיז ןענעמתח וצ טכַאמענסיוא טינ טָאה ,חריכמ-רטש ַא ןסילש
 ,תונקּת עליפ זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ רע .? תּבש םוא ךיוא חשעמ
 טסַאּפענוצ ןעוועג ייז ןענייז ,ןעוועגנ ןקתמ םּתעשּב ןּבָאה םימכח יד סָאװ
 טייצ רעד טימ ןוא ןדנַאטשוצ עטמיטשַאּב ןוא טנעמָאמ ןסיוועג ַא וצ
 טלָאװ סע .? ןרעוו ?טּב ןטָאּבעג ןוא תונקּת ענױזַא ךס ַא רַאפרעד ןלעוו
 ךיז ןטלָאװ תורודח ימכח יד ןעוו ,ףיסומ אנעדָאמ זיא ,ןעוועג טוג יאדווַא
 -טדעמפיוא ךיז רעה --- '!דואמ ןבהו, .רעטרעוו עקיזָאד יד וצ טרעהעגוצ
 ערעזנוא עקינייא,, .עלעטש רעדנַא ןַא ףיוא רעטנוא רע טכיירטש ,וצ םַאז
 ןעמוקעגסיוא טּפָא זיא --- '!הדוהי תיּב , לעּב רעד ןָא טזייוו --- םימכוח
 ןטושּפ םעד לֶאְז סע ידכּב ,ןשינערעהוצנָא ןֹוא םיזמר טימ זיולּב ןדייר וצ
 פקנּב ןבוי אל ןעמל) ןיימ ןתמא םעד ןייטשרַאפ וצ ןייז טכייל טינ םלוע
 "'הדוהי תיּב , ןיא טּפָא ךיוא טדער אפוג ַאנעדָאמ ןוא ? (םהיעמוש ןומחל
 ןייא ךיז טרעה עלַא ייז ןיא ןוא ,ןשינערעהוצנָא ןוא םיזמר טימ זיולּב

 ,22 ,21 ,"לכס לוקא :עו ןלעטש עקימיטשניײא ץנַאנ ,'א 'מע 6 ,װ ,ןטרָאד 1
 ,64 ,55 ,54 ,5ג ,52 ,29 8

 תונכסבו תולגה ךרד יכלוה תעכ לארשי לכ תויהלע :'א 'מע 5 | ,ןטרָאד 2
 ,"הרצק הלפת ללפתהל ןוכנ היה ונילע םישנרתמח םירקמח

 ,ב 'מע ,15 ףד ,| ,ןטרָאד

 א 'מע ,ןז ףרד ,ןטרָאד

 ,17 ,/ ,ןטרָאד

 .(56 ,ןיבורע) 'א "מע ,19 ,ןטרָאד ךױא עז ץ'א 'מע ,10 ףד ,{ ,ןטרָאד

 ,'א 'מע ,19 ףד ,| ,ןטרָאד 1 תכ סג ַאא 9
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 ָאד .דומלּתה ימכח יד ֹוצ זנור ןוא האנש :ויטַאמ-טנורג רעבלעז רעד ןוא

 ,לביימש םענענרָאברַאמ ַא טימ ןוא םינּפ עטאװעמּת א טימ .רע טלייצרעד

 סָאװ ,ענױזַא זיולּב טזָאלעגוצ רעדילנטימ סלא ןעמ טָאה ןירדהנס ןיא זַא

 ןזייוורעד טנַאקעג לוּפִליּפ ןטציּפשענרעביא ןוא תופירח רעייז טימ ןּבָאה

 בנֲא רע טכַאמ רעטייוו ןוא ,רוחט -- אמט ףיוא ןוא ,טכַאנ -- גָאט ףיוא

 ץנַאנ אפוג ךיז ןביולרע ''םימכח ידימלת,, יד זַא ,ננוקרעמַאּב ַא אחרוא

 טצונ רע :ןומח ןטושּפ םעד גנערטש רעייז ןטָאּברַאפ ייז סָאװ ,סניױזַא טפָא

 יד זַא ,ןזייוורעד ידכּב טייחננעלעג עדנסַאּפ טינ ןױא עדנסַאּפ עדעי םיוא

 'מע ,10 ,1 ,ןטרָאד) ןוממ יפדור ןוא ביר ירחרחמ ןענייז םימכח ידימלת

 טנעלפ לודנ ןהוּכ ןופ ןטסָאּפ ןקידובּכּב םעד זַא ,(וו'זַאא 'ּב 'מע ,16 ,'ּב

 "ילבס לוק, לעּב רעד סָאװ ,קנַאדעג רעד וליּפַא .2 טלענ רַאפ ןפיוק ןעמ

 ,ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא ילבּב דומלּת רעד ּוװ דנַאל סָאד זַא ,סױרַא טנָאז

 יר ףיוא זנור רעד רעדָא ,לקניוו טּבערגרַאפ ןוא דנסיוומוא ןַא ןעווענ זיא

 -- .חחמשּב טיּברמ , םירוּפ םוא זַא ,הנקּת רעייז רַאפ דומלּתח ימכח

 םנופ םישוריּפ יד ןיא טרזחעגרעּביא רעדיוו רימ ןענענענַאּב ץלַא סָאד

 עטמיטשַאּב יד סירַא טלוּב ץנַאג טערט ''הדוהי תיּב , ןיא .''הנוּבח ,

 ןזייוו ,טייז רעכעלרעכעל רעד ןופ דומלּתח ימכח יד ןלעטשוצסיורַא ץנעדנעט

 "'הנוּבה, רעד .ןעוועג ןענייז ייז שירעביולנרעּבָא יװ ,''גולק טינ,, יװ |
 טדער סע ּוװ ,דומלת ןיא ןלעטש עלַא יד רעטנוא ןוויּכ א טימ טכיירטש

 ,םידש ןוא תוחור ןנעו ,תועּבשה ,ןּביױלגרעּבא ,סענָאּבָאּבַאז ןגעוו ךיז

 -ענ ןכעלשטנעמ , ןטימ הרימס ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,ץלַא ןגעוו לכה

 םירמ תעשּב זַא ,עדנענעל עשידומלת עויַאנ יד .* "רשיה לכש ןטנוז

 ןהוּכ סלַא יז ומצעּבו ודובכּב ח"בקח טָאה ,ןרָאװעג קיצערק זיא האיבנה

 ירַאס ןייז ןָא ךרוד טינ ַאנעדָאמ טסילַאנָאיצַאר רעד ךיוא טזָאל ,טנידַאּב

 ,עדנענעל עשידומלּת ןייא קיניזטסּוװַאּב טננערּב רע .4 ?כיימש ןשיטסַאק

 ףיז טניפעג יז ןוא ןזָאלעגכרוד טינ אקווד יז טָאה ביבח ןּבא בקעי סָאװ

 לאז "'הנוּבה,, רעד ידכּב ,ץלַא סָאד ןוא ;''בקעי ןיע,, ןיא יו ייס ןיוש

 זיא ס סיורג יו ,טעז טַאנ,, :גנוקרעמַאּב עשינָאריא עקידנגלאפ ןכַאמ ןענָאק

 עצנַאג ַא ןייז ליצמ ןָאק יז ...הזוזמ ןופ הווצמ יד ןטיהּפָא רַאפ רכש רעד

 םירבדה ןִמ םכח דימלתו הרות שיא השועש רבד לכ אֹלל 6 ,| ,ןטרָאד 1

 סימכחה תאוכו הזכ .,,ןומההמ טוידחה לכ ותושעל תואי םלועה תוואתל םיטונ םיארנח

 לבא ,השא ילב דומעל םיצור יח אל םיטעומ םימי 'יפא אטחמ םמצע ריסהל הלאה

 ,ןכ םהל רתוח אלש ורוח םעה ראשל

 ,1 ,} ,ןטרָאד 2

 ,ו"זַאא 'ב 'מע א 'מע 8 ,} ץא 'מע ,25 | ,ןטרָאד 2

 ,םיחבז תכסמ ףוס ,38 ,| ,ןטרָאד 3
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 סָאװ ,גנוטסיװרַאפ ןוא ןּברוח ןופ רזנ םעד ריא ןופ ןדנעװּפָא ןוא טָאטש
 אזא ןליפַא .הרז חדובע ןֹופ דניז רערעווש רעד רַאפ ןרָאװעג ןסָאלשַאּב זיא
 ןיא ץלא ןּבעגרַאמ טנגענמוא רעצנַאג רעד ןוא ריא טרעוװ טָאטש עקידניז
 ,1 "הזוזמ יד ןטיהּפָא ןופ תוכז

 טָאה ,''הדוהי תיּב , רעד ןענישרעד זיא'ס ןעוו ,רָאי ןּבלעז םעד ןיא
 ,השקּב רעד טימ ,יצניפ דוד ,דימלּת א רענייז טדנעוועג ךיז ןאנעדָאס וצ
 סָאװ ,שפנה ?לוגליג ןיא ןביולג םעד ןגעוו גנוניימ ןייז ןגָאזסױרַא לָאז רע
 ױלַאב טָאה ַאנעדָאמ .םילּבוקמ יד ייּב עלָאר עקידנטיידַאּב ַא טליּפש
 ,ןםיוו ייז, .?'דוד ןּב , טעּברַא ןייז ןיא רעפטנע ןֵא ןבענעג ףיורעד
 וצ ךיז טְלָאװ רערעדנַא ןַא ןעוו זַא ,דימלּת ןייז וצ אנעדָאמ ךיז טדנעוו
 יא טסיילפעג ךימ ךיא טלָאװ ,הלַאש רעקיזָאד רעד טימ טדנעוועג רימ
 םיא טלָאװ ךיא .רעטרעוו עטמיטשַאּבמוא עניימעגלַא טימ ןרעפטנעּפָא
 -נוא ןופ העד רעד ףיוא עגַארפ רעד ןיא ךימ זָאלרַאפ ךיא זַא ,טרעלקרע
 יד זַא ,ךָאד טסייוו וד .ןטעטירָאטױא עטנעקרענָא יד ףיוא ,םילודג ערעז
 ןוא ,ןעמונעגנָא גנַאל ןופ ןיוש זיא סָאװ ,םעד ןיא טּביילגרַאפ זיא טלעוו
 דנילּב טינ ןוא גנוניימ ענעגייא ןייז ןנָאזסױרַא הזעה יד טָאה סע רעוװ
 םעד ,געוו םענעטָארמעגכרוד ןעמעלַא ןופ ןטלַא םעד רעּביא ןּפעלש ךיז
 רַאפ רעדָא ,ענושמ ראפ רעדָא ןרעלקרעד ןוא ןלַאפַאפ עלַא ךיילג ךָאד ןלעוו
 רענעגייא ןא יו רעייט רימ טסיּב סָאװ ,דימלּת ןיימ ,ךיד רָאנ ,סרוקיּפַא ןַא
 .?"ןעסנאדעג עניימ ןקעלּפטנַא ךיא לעװ ריד רַאפ ,ןרַאנ טינ ךיא לעוו ,ןוז
 שפנה לוגלינ ןופ עעדיא יד ןריקיטירק גנערטש ןוא ףרַאש טוט רע ןוא
 .םלועה תומוא יד ןופ ,דמערפ רעד ןופ טמַאטש יז זַא ,טזייוורעד ןוא

 וצ ?יּפשרַאפ א ,הלחתה א טשרע זיולּב רעּבָא זיא ''דודדזּב,, רעד
 ןגעק ןעמונעגרעטנוא טָאה ַאנעדָאמ טסילַאנַאיצַאר רעד סָאװ ,ףמַאק םעד
 .חלּבק יד --- אנוש ןטפַאהרַאפ ןייז

 גמור הלבק יד זַא ,היעדי ןֹּב יּתמַא טקרעמַאּב ''?כס לוק , ןיא ךָאנ
 רעקידנעטשלופ רעד זיא יז לייוו ,רוחנ יגס ןושלַּב 'תמאה תמכח,, ךיז
 טרָא רעדנַא ןא ןיא, :ףיסומ ייּברעד ךיילנ עקַאט זיא ןוא תמא ןופ ךוּפיה
 אנעדָאמ .?"הלּבק רעקיזָאד רעד ןגעוו תוכירַאּב םדערעג ןיוש ךיא ּבָאה
 ףירשעו רָאנ ,הלּבק ןגעוו קרעוװ לעיצעּפס ַא ןּבירשעג ךעלקריוו טָאה

 איהש ..הוומה תרימש חכ לודג המכ הארו אבק :'א 'מע ,32 ,| ,ןטרָאד 1
 ּונממ לודג ןיאש א"ע ןוע לע תממוש תויחל היואר הלודג ריע ליצהלו רומשל יאדכ
 ,"הרובעב םוקמה לכל רפכתיו

 ,(64--61) "םינקז םעטא ןיא 1855 ןיא טכעלטנפערַאפ *

 ,22--31 ,"לכס לוקפ 5
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 ןיוש ןּבָאה רימ .1088 ףוס -- רעטעּפש ןרָאי ךס א טימ סע רע טָאה
 ןט16 ףוס ןיא ךיז ןּבָאה סע נלָאפרע ןא רַאפ סָאװ טימ ,ןזיוועגנָא רעירפ

 ןְבָאה סָאװ ,ןעננומערטש עשיטסימ עיינ יד טײרּפשרַאפ עילַאטיא ןיא ה"י

 סאנעדַָאמ .תרנּכ םי םעד ןוא ןדרי םנופ סעגערּב יד ףיוא טילבענפיוא

 ןיא םילּבוקמ יד ןופ שאר, רעד ןעוועג זיא רעטנַאקַאּב רעטוג ןוא בורק

 ןטימ ןונאכ-יד הירזע רעטנַאמרעד רעירפ רעד -- ''ברעמה תוצרַא יד

 טאהעגנ אנעדָאמ טָאה ,קורס ?ארשי ,חילש ןעיירט ןוא דימלת סי"'רַא

 םעד קואדַא טלָאמעד ןענייו סָאו ,הלבק ירפס יד .1 םיחוּכיוו עטפא

 ּפעק יד טיירדרַאפ ןּבָאה ,ךעלגנעגוצ ןעמעלַא ןעוועג טאטשרַאװ-קורד

 יד ןופ רענייא .םוקילּבוּפירענעייל ןטיירגנעגוצ וצרעד קינייװ ,ןטושּפ םעד

 ,הלּבק וצ ןעוועג חטונ ןייֵלַא זיא סָאװ ,א''מר רעד ,רודח ילודג עקיטלָאמעד

 טנָאלק -- ןומח םנופ עליפ ךיוא,, ,םערתמ קרַאטש ףיורעד וליפַא ךיז זיא

 זרמתה רערעדנוזַאב טימ .חלּבק וצ ןעמונעג ךיז ןּבָאה --- א''מר רעד ךיז

 ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןרעלקרעד סָאװ ,הלּבק ירפס עטסיינ יד טנעײלעג ןרעוו

 ןענייז סע ןעוו ,טייצ רעקיטציא ןיא טרפּב ,רּתסנה ילעּב יד ןופ ןעעדיא יד

 יאקיד רעד ,רהוז רעד יו ,קרעוו עניוזַא ךעלננעגוצ ןעמעלַא ןוא טקורדעג

 רעדעי ןוא קרעוו עקיזָאד יד ןענעייל עלַא .ַא'א ''הרוא ירעש ,, ,יטַאנ

 רעד ןיא ;ךעלדנעטשרַאפ ןוא רָאלק טרָאד זיא ץלַא זַא ,טניימ רעדנוזַאּב

 עטושּפ וְליִמַא ,ןנרָאברַאפ ייז רַאֿפ טשּפ רעקיטכיר רעד זיא רעּבָא ןתמא

 ןענעייל ייז ךיוא --- טינרָאנ ןעייטשרַאֿפ סָאװ ,םיצראה-ימע ,םיטַאּבעלַאּב |
 השרּפ ַא ןײטשרַאפ וצ דנַאטשמיא טינ ןענייז ייז ;םירפס עקיזָאד יד

 ,2"הלּבק ןענרעל ךיז ןעמענ ןוא --- י"שר טימ שמוח

 ןופ ןעעדיא עשיטסילַאנָאיצַאר יד תורוד עקידרעירפ יד ןיא יוװ
 הלפק יד הפוקּת רעקידנפערטַאּב רעד ןיא זיא ױזַא ,ינומיימ ןוא ןוטסירַא
 יז זיא רעמיצ-רעשרָאפ ןטרעדנוזענּפָא םעד ןופ .ךַאז-עדָאמ ַא ןרָאװעג
 -רַאפ ענױזַא ןעוועג ןיוש ןענייז סע .ץַאלּפ-קרַאמ ןטיירּב ןפיוא רעּבירַא
 םָאװ ,יד ףיוא ?וטיּב טימ טקוקעג ןּבָאה סָאװ ,הלּבק ןֹופ םידיסח עטנערּב
 -רעד ייז ןנעלפ תולדג טימ ;רּתסנה תמכח ןיא ןעגנורדעגניײרַא טינ ןּבָאה
 תודוס יד ןיא ןעגנירדניירַא ןעוועג הכוז טינ טָאה סע רעװ זַא ,ןרעלק
 ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןעלּבַארג ןזומ קיּבייא טעוו רעד --- הלּבק רעד ןופ
 ,5 סרוקיפַא ןוא ןימ ַא זיא רעד --- ''תוריפס,, יד ןיא טינ טּביױלג סע רעוו

 ,70 ,35 ,"םהונ ירא, }

 ,4 'ּפַאק || ,"הלועה תרוּת, 5

 62-61 ,"םהונ ירא, 5
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 ירעביא ַאזַא ןלעפענ טינ קרַאטש טזומעג ךעלריטַאנ טָאה ץלַא סָאד

 -ענ טינ ץלַא רעּבָא טָאה רע .אנעדָאמ-יד הירַא יו טסילַאנָאיצַאר ןטנייצ

 עטנייצרעביא ליפ ױזַא טָאה סָאװ ,ערעל ַא ןגעק ןטערטסױרַא ןפָא טגָאװ

 ,ןקז רעקירָאיס8 סלַא ,רעטלע רעד ףיוא טשרע .רערערַאפ ןוא רעגנעהנָא

 ּוװ ,''םהונ ירא, קרעוו-שירענגעק-הלּבק טמירַאּב ןייז טסַאפרַאפ רע טָאה

 1 טנַאלַאט רעשימעלָאּפ סָאנעדָאמ ץנַאלג ןצנַאג ןייז ןיא ךיז טזײװַאּב סע

 -טױרַא טַאהעג תורוד עקידרעירפ יד ןיא ןיוש ןּבָאה הלּבק ןגעק לייוו
 סָאד אנעדָאמ ראפרעד טָאה ,ןטעטירָאטיױא ענעעזעגנָא עקינייא ןטָארטעג

 םעד טָאה ןוא שינעטלעהַאּב ןיא ןליּפש וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג טינ לָאמ
 = ןעמָאנ םענענייא ןייז רעטנוא ןּבירשעג ''םהונ ירא,

 ."חלּבקה תמכח,, ןגעוו ץלַא ןדייר --- אנעדָאמ טגָאז --- ןשטנעמ ,

 רעטסלופ רעד זיא סנייא ּוװ ,רעמרעוו ייווצ ןרָאּפּפיונוצ סע ןעמ ןָאק יו

 רָאנ ןָאק סָאד !(דחא אשונל םיכפה תומש ינש) ןטייווצ םנופ ךוּפיה

 ךיז טציטש טפַאשנסיוו ןוא המכח עדעי .רעטנָאלּפ ןטסערג םוצ ןעננערּב

 ךרוד ,תוחנה עריא טרילָארטנָאק אפונ יז ,ןעננושרָאפ ענענייא ףיוא ךָאד
 תלּבק יד ,ןתמא עריא יז טּברעװרעד ןעננוכוזרעטנוא ןוא ןעננושרָאפ

 -יוא ןפיוא טרעיינ ,תויַאר עכעלטפַאשנֿסיװ ףיוא טינ ךיז טציטש רעּבָא

 ''הלּבקה תמכח,, רענעפורעג ױזַא רעד ןיא .* הרוסמ רעד ןופ טעטירָאט

 ,חמכח ןייק טינ זיא יִז .חלּבק ןייק טינ ,חמכח ןייק טינ ָאטינ שיטקַאפ זיא

 ןוא תודוסי עכעלטפַאשנסיװ ןייק ףיוא טינ ךיז ןציטש תּוחנה עריא לייוו

 עתמא ןייק טינ ךיוא רעּבָא זיא יז ;ןצעזעג עשנָאל ןייק ןופ םינ ןסייוו

 ןוא ןעעדיא ףיוא ,תֹובָא תרוסמ ףיוא ךמוס טינ ךיז זיא יז לייוו ,חלּבק

 יוד -- רֹוד ֹוצ רוד ןופ השוריּב ןעננַאגעגרעּביא ןענייז סָאװ ,תונקסמ

 ןענַאק סָאד ,גנוי ךרעּב ךָאנ ךָאד זיא ''רתסנה תמכח,, ןופ ערעל עצנַאג

 שיווצ ייז זענייז עקַאט ראפרעד .ןענעקיילּפָא טינ אפוג רעננעהנָא עריא
 עטסקיטכיו יד ןיא רעדנַאנופ ךיז ןעיינ ייז ןוא קימיטשנייַא טינ ךיז

 ןלָאז ייז ןעוו ,ךעלגעממוא ןיטולחל ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,טלָאװ סָאד ,ןגַארפ

 .ָאּפ ףרַאש ןייז ןּבעל ןייז יב ןקורד וצ טַאהעג םינ טומ םעד טָאה ַאנעדָאמ }1

 םייצ רערעײנ רעד ןיא טשרע ןוא ,ןנילּבענ טּפירקסונַאמ ןיא סע ןיא ;קרעװ שימעל

 רעד ןופ ןרַאלַּפמעזקע עליפ ,(1840) םכעלטנפערַאֿפ ןטשרע םוצ טסריפ ,י סע טָאה

 ירא; רעד ןוא ,טנערּבְרַאֿפ "תמאה תמכה, ןופ םידיסח עמורפ יד ןכָאה ענַאגסױא

 .ָאמ ויא (1920) ןרָאי עטצעל יד ןיא רָאג םשרע .תואיצמה רקי ַא ןרָאװעג זיא "םהונ
 ,עּבַאגסױא רעײנ ַא ןיא ןענישרע קרעװ סַאנעד

 ףסוי ,דימלת ַא םעניז רַאּפ ןעירשעג .ַאנעדָאמ םָאה "םהונ יראה םעד ךיוא 2

 ,רעגנעהנָא:הלּבק רעסייה ַא ,ףילח

 0 ,40 ,"םהונ ירא; 3
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 "ייחעג תורוד ןופ טייק רעד ךרוד רעד ףיוא ןציטש ןתמא רעד ןיא ךיז
 ןענייז סָאוו ,קרעװ ףיוא ץלַא ךיז ןציטש ייז ,תמא .הרוסמ רעטקיל
 "'הריצי רפס, רעד :ןטייצ עשינומדק ןיא ןרָאװעג ןפַאשַאּב טשרמולּכ
 הנקח ןּב אינוחנ 'ר ןופ --- ''ריחּבה רפס , רעד ,וניבֶא םהרבַא ןופ טמַאטש
 סָאד .יאחוי ןּב ןועמש 'ר טסַאפרַאפ ךָאד טָאה שודקה רהוז םעד ןוא
 עטכַארטעגסיױא ,רקשו אוש זיא -- ַאנעדָאמ-יד הירא סיוא טּפור --- ץלַא)

 ,קַאמשעג ןשירארעטיל םענייפ וצ ַא טָאה אנעדָאמ ,תמא !תוישעמ-עּבָאּב
 {} ןלעטש עדנצנעלג ןַארַאפ ןענייז רחוז ןיא זַא ,ןייז הדומ םינ לָאז רע
 -ָאמ רעּבָא ךיז טסיילפ זילַאנַא ןשיטירק-שירָאטסיח ַא ןופ ףליה רעד טימ
 רעד ןיא טינ ןרָאװעג טסַאפרַאפ זיא רהֹוז רעד זַא ,ןזייוורעד וצ ַאנעד
 2 ה"י ןט12 םנופ רעירפ טינ ,רעטעּפש ליפ רָאנ ,םיאנּת יד ןופ םייצ
 ןעעז --- רעטייוו ַאנעדָאמ טגָאז --- '!חלּבקה תמכח ,, ןופ רעגנעהנַא יד,
 ןביולנ ןוא ,תודוס עקיטלַאװג ןוקירטונ ינימה לּכ ןוא תויתוא יֿפוריצ ןיא
 סָאד .טפארק ערָאברעדנּוװ א ןגרָאּברַאפ זיא תועּבכשה ןוא תועימק ןיא זַא
 5פבש םנופ ,דנאטשראפ סנשטנעמ םנופ ןכַאמ קזוח טושּפ ךָאד טסייה
 ןעיירדרעּביא טימ ןוא תויתוא יפוריצ טימ ןַא ,ןדײרנייַא ןלעװ .רשיה
 רעּבכיא ןענייז סָאװ ,ןזיוװ םיסינ ןעמ ןָאק ןעמענ ענעדיישרַאפ
 -שירַאנ עטסערג יד רעדָא ןועניש רעדָא ןיא סָאד -- עבטה ךרד םעד
 ןגעוו ןדייר וצ הזעה יד ךָאנ ןּבָאה ןעניױשרַאּפ ענױזַא טָא ןוא * "'!טייק

 עסיורג ,רודה ילודנ עתמא ןרעלקרע ךיז ןגעוורעד ייז ;!תמאה תמכח,

 סָאװ ,ראפרעד זיולּב םיצראה-ימע ןוא םיסרוקיּפַא רַאפ עטנרעלעג עשידיי

 ---,''חלּבקה תמכח,, יד .''המכח רעתמא ,, רעייז ןיא ןּביולג טינ ןליוו ענעי

 ,חלּבק ןופ יא המכח ןופ יא קידייל רָאנ טינ זיא-- רעטייוו אנעדָאמ טגָאז

 ערעל ריא לייוו ,לארשי קלאפ ןצנַאנ ןרַאפ ףננ ןבא רעתמא ןַא זיא יז

 -- הנומא רעזנוא ןופ דוסי םעד רעטנוא טּבָארג ''תוריפס ,, ןעצ יד ןגעוו

 םעד ןיא ןייַא טלצרָאו ,'תמאה תמכח, יד ,יז ;ןטייקינייאיטָאנ

 טסיזמוא טינ ןוא ,טָאג ןגעוו ןפירנַאּב עשיטסיפרָאמָאּפָארטנַא יד קלאפ

 -טסירק ןוא םידמושמ עלַא חלבק רעד טימ קרַאטש ױזַא ךיז ןריסערעטניא

 ןילַא ןענייז םיִלּבוקמ יד ,ןָא אנעדָאמ טזייוו ,תמא ,+ רעקיטסימ עכעל
 אטא ירא אט

 ,48 ,'םהונ ירא, }

 | ,18--17 יּפַאק ,ןטרָאד ?

 תושעל תומש חכב םדא לכויש ןימאהל אוה ןועגשו תוליסכש, :62 ,ןטרָאד 8

 ,"םיתפומו תותואו עבטה ןמ הלעמל םירבד

 .רַאֿפ ךיא ַאנעדָאמ טָאה (1645 ןיא) טױט ןרַאפ רָאי רָאּפ ַא .79 7 ,ןטרָאד 4

 .גַארּפ עקינײא) "ברחו ןגמע םוטנטסירק םעד ןנעק קרעװ שימעלָאּפ לעיצעּפס ַא טסַאפ

 ןגמ} ןטימ ןעמַאוצ טכעלטנפערַאּפ רענײג ,א םָאה קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ ןטנעמ
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 ןעקנאדעג-טנורג יד ןיווצ טפַאשעבורק עסיוועג ַא ןַארַאפ זיא סע זַא ,הדומ

 טימ רעֶּבֶא סָאד ןרעלקרע ייז ,ןעעדיא סנוטלּפַא טימ חלּבק ירפס יד ןופ

 איבנ םייּב דימלּת ַא טייצ ַא ןעוועג זיא ןוטלּפַא זַא ,עדנעגעל רעטלַא רעד

 ןּביולג רעּבָא סע ןעמ ןָאק יוװ .קידצה ןועמש ייּב --- וטסירַא ןוא ,והימרי

 םיורג ךָאד ךיז ןכַאמ ןיילַא ייז !ןטײקשירַאנ עכעלרעכעל ענױזַא ןיא
 ענעגרַאברַאפ ַא -- .'רתסנה תמכח, ַא זיא הלּבק יד סָאװ ,טימרעד

 לָאז ןעמ היכז יד טָאהעג טינ ןּבָאה םילודג עשידיי עליפ ןליפַא ןוא ,חמכח
 רַאפ ןעמ טָאה ָאד ןוא ;ןקעלּפטנַא תודוס ערַאּברעדנּוװ עריא ייז רַאפ

 ---טײהטָאנ רעד ןופ תודחַא רעד ןיא טנקיילענ וליפַא ןּבָאה סָאװ ,עדמערפ

 יד ןרעוו וצ קידרעוו רַאפ ןטלַאהעג ןעמ טָאה ייז ,תודוס עֶלַא טקעדעגפיוא
 טייטשאּב ץיּפש רעד .1! המכח רעקילייה רעד ןופ רעקידערּפ ןוא רעגערט

 טשַאנעג ןּבָאה ייז טינ סָאװ -- ,אנעדָאמ סיוא טריפ --- םעד ןיא רעֹּבָא

 יד ןיא טינ ייז ייּב רימ ןּבָאה טשַאנעג ןוא {;ייז ייַּב רימ רָאנ ,זנוא ייּב

 ןופ רוד םעד ךָאנ טשרע ,רעטעּפש דנטיידַאּב רָאנ ,והימרי ןופ ןטיוצ

 ןעעדיא סנוטלּפַא ןופ העּפשה רעד רעטנוא ןעוו ,ךָאנרעד טשרע .ינומיימ

 ןופ ערעל עשיטסימ יד טלקיװטנַא ךיז טָאה רעקנעד ערעדנַא ןופ ןוא

 רעד ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא ,ַאנעדָאמ טרעכיזרַאֿפ ,טלָאמעד טשרע ,הלּבק

 ןועמש 'ר ןופ טמַאטש רע זַא ,טכַארטענסױא טָאה ןעמ ןוא ''רהוז,

 ,..יאחוי ;ּב

 -עג טינ זיא רע זַא ,רעטנוא ַאנעדָאמ טכיירטש ''האווצ ,, ןייז ןיא

 "עג עכעלקריוו סאנעדָאס .?רעקידמינּפ-ייווצ ןייק ןוא קעובצ ןייק ןעוו

 יד טינ רוד ןייז טינ ןעזעג טינ רעּבֶא ןּבָאה םינּפ ת מ א ןייז ,טלַאטש

 ןייז טָאה אפונ אנעדָאמ ?ייוו ,רַאפרעד ןעזעג טינ .תורוד עקידרעטעּפש

 -רַאטש ַא ןָא ,שטנעמ רעזָאלרעטקַארַאכ ַא .ןזיווַאּב טינ םינּפ קיטכיר

 "רַאפ קיניזטסּוװַאּב רע טָאה ,ןליוורעפמעק ןֹוא טפַארק רעשילַארָאמ רעק

 -עלקרעד עשיטירק ןוא ןעקנַאדעג עיירפ ענייז .טכיזעג תמא ןייז ןליוו

 -ַאמ ןיא טרַאּפשרַאפ ייז רעדָא םיזמר ןיא טליהעגנייא רע טָאה ןעגנור

 .טקילברעד טינ טלעוו עקיטכיל יד ננַאל תורוד ןּבָאה סָאװ ,ןטּפירקסונ

 טגָאז ןוא ,אפוג ַאנעדָאמ ןענַאטשרַאפ טוג רעייז ,טנייש סע יוװ ,טָאה סָאד

 סַאה ןוא לומיּב סיורג טימ ךיז טלַאהרַאּפ ,עילעמ ,חלג רעשיסרוקיּפַא רעד תעּב ,"הנצו

 סיורג םימ ,ַאנעדָאמ ,דעקנעדיײירפ רעשידי רעד טדער ,םוטנמסירק םנופ רעדנירג םוצ
 סַאנעדָאמ ןופ תונורכו יד ךױא עוז) םײקכעלנעזרעּפ םלַא ןסוטסירק ןנעװ טקעּפסער
 4240 ,'טפירשטסעפ} רענילרעּב ןיא 61600 160109ומ5 דמושמ םעד ,דימלּת

 ,44 ,ןטרָאד 1

 ,69 ,"הדוהי ייח, 3
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 טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,עיפאטיּפע רעד ןיא סױרַא ןיילַא עקַאט סע
 ;:הבצמ רענענייא ןייז רַאפ

 ,ןֿפויא ריפ םיוא עקרק ַא --- דלעפ ןפיוא ָאד

 ןרָאװעג טמיטשַאּב ןיילַא טָאנ ןופ ןענייז סָאװ

 | ,ןרָאבעג אנעדָאמ סיוא ,הירַא הדוהי רַאפ
 1 ןליוהראפ ןוא ןגרָאבר אפ ןבָארגַאב רע טגיל ָאד

 זז רצחב עקרק תומא עברא 1

 םלוע תומימ רדוס ןינק בגא

 הירא הדוחיל לעממ ונקח

 .םלענ רתסנ הוב אנידומט



 לטיּפַאק רעטסקעזו

 .ַאק יד םימ רעקרַאּפ רעכעלווירּב ןייז ;ןּבעל:רעדנַאװ ןייז ןוגידימליד ףסוי
 ,ליד -- ,ערעל סקינרעּפָאק ןופ רעטײרּפשרַאפ סלַא וגידימליד -- ,ןעמִיַאר
 םינַּפ עכעלקריװ סָאד .המשנ ןייז ןופ עירעגַאר יד ,םענַאּב:טלעװ םוגידימ
 ןיז גקיטסימ וצ ךיז ןטלַאהרַאֿפ סונידימליד -- ,עקסַאמ עדמערפ יד ןוא
 -- ,טרעװ ערעדנַא ןיא ןוא "המכהל ףרצמ, ןיא ליטס רעטלעטשרַאּפ.קידומר
 לאומש ןוא וגיפ הירזע :רעטערטרַאפ עריא ןוא גנוטכיר עשיסקָאדָאטרָא יד
 ןשינעילַאטיא ןיא גנומערטש-םנַאטענער רעד ןופ העיקש יד -- ,בהובא

 ,רעקיטסימ ןוא רעטכיר םלַא אונז השמ -- .םוטנדיי

 וצ טסיילפעג ךיז טָאה רוד ןייז רַאפ ''ןליוהרַאפ ןוא ןנרָאּברַאפ,
 -כיד המלש ףסוי --- רֹודדזּב רערעגנִיי סַאנעדָאמ-יד הירַא ךיוא ןּביילברַאפ
 (אמור המלש ףסוי) ר"שי תוביּת-ישאר יד רעטנוא טנַאקַאּב רעמ ,וגידימ
 ,(לקינייארוא ןַא ''תדה תניחּב,, לעּב םעד) והילא רעטָאפ ןייז .!אידנַאקמ

 עקיטייזליפ ַא ןוז ןייז ןּבעגעג טָאה ,אידנַאק ?זניא םעד ףיוא ?לוּכה בר
 ךעלטנירג שינעילַאטיא רעסיוא המלש-הסוי טָאה זייוולננִיי ןיוש .גנּויצרעד
 ןוא ,ךַארּפש עשיכירג ןוא עשיניײטַאל ךיוא ןוא עשינאּפש יד טרידומש
 .ַאודַאּפ ןופ טעטיסרעווינוא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא רע זיא רָאי 19 וצ
 ןקראטש ןוא הדמתה רעקיטלַאװג ַא טימ ,רוטאנ רעד ןופ טּבַאנַאּב ךייר
 ידנאקמ ר''שי סָאװ ,ןטלָאהענטימ טָאה ץלַא סָאד --- ןסיוו ךָאנ טשרוד
 ןופ ןסיוו ןקיטייזלַא םעד ןיא יקּב רעסיורג ַא ןעוועג רָאי 20 וצ ןיוש זיא
 זעוועג ךיוא ונידימליד זיא ,טצרַא רעשיטקַארּפ רענעעזעגנָא ןַא .טייצ ןייז

 ןטפאשנסיוו עקיזָאד יד ;םָאנָארטסַא ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעקידנטיײדַאּכ ַא
 רעכלעוו ,?סּועלילַאג ןטנרעלעג ןטמירַאּב םייּב טרידוטש וגידימליד טָאה
 מעטסיס םעיינ םעד טימ ןטנרעלעג ןשידיי ןגנוי םעד טנָאקַאּב ךיוא טָאה

 ןופ ווירּב םעד ןיִא ןבענעג טרעװ החּפשמ סוגידימליד ןופ ןיטחויח תלשלש רעד 1

 .ליד ףסוי זַא ,ןזיװעגנָא ךיוא םרעװ ווירּב ןקיזָאד םעד ןיא ,29 ,"םילֲאפ ןיא ץעמ השמ
 ,1591 ינוי ןט16 םעד ןרָאּבעג זיא וגידימ

 ןַײז ןגעװ יה ןסּועלילַאנ ןגעװ םדער וגידימליד ּוװ ,148 ,'םינג ןיעמ, עז :

 ,(יבר םואילילַאג) ןיּבר
26 
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 טנעלפ ,אודַאּפ ןיא טרידוטש טָאה ונידימליד תעּב .קינרעּפוק ןסיורנ םנופ

 -לעוו ,ןאנעדָאמ-יד הירַא ןכוזַאּב טרָאד ןוא קידענעוו ןייק ןרָאפ טפָא רע

 ןגנוי םנופ םענַאּבטלעװ םעד ףיוא העּפשה עקיורג ַא טַאהעג טָאה רעכ

 ;יא טרעקעגמוא ךיז ונידומליד טָאה 1618 ןיא 1 טנעדוטס ןקירינַאּבנסיװ

 םידומיל ענייז טריפעג רעטייוו הדמתה סיורג טימ טרָאד ןוא םייה ןייז

 ןופ ןוז ַא .טעּברַא רעכעלטפַאשנסיװ רעביא טכַארּברַאפ טכַאנ ןוא גָאט ןוא

 תונַאד ןנעװו ןטכַארט טפראדענ טינ רע טָאה ,עילימַאֿפ רעכעלנעמרַאפ 3

 ףיֹוא טלעג ךס ַא ןּבענוצסיוא ענַאל רעד ןיא ןעוועג וליפַא זיא ןוא הסנרּפ

 סָאד ָאטינ זיא סע זַא ,רע טרעלקרע ץלָאטש טימ .ןטּפירקסונַאמ ןוא רעכיּב

 ךיז לָאז סע ןוא טעּברַא ןייז וצ קיטיינ ףרַאדַאב רע סָאװ ,ךוב עלופטרעוו

 ןייז ןופ ךַאד םעד רעטנוא קידנציז .? קעטָאילביּב ןייז ןיא ןעניפעג טינ

 ןיי סרעוו ךעלטפַאשנסיװ ַא טכַארטרַאפ וגידימליד טָאה ,זיוה סרעטָאפ

 טינ רעֹּבֶא םיא זיא סע .םענרַאפ ןשידעּפָאלקיצנע ןסיורג ןופ ''ןונבכ

 םייה ןייז טזומענ דלַאּב טָאה רע ?ייוו ,ןקידנערַאֿפ וצ סע ןעוועג טרעשַאב

 -נַאדעג עיירפ ענייז ןגָאזסױרַא טפָא טנעלפ ברהדןּב רעגנוי רעד .ןזָאלרַאפ

 םיכוסכיס ןיא טכַארּבעג םיא טָאה סָאד ;' ןגַארפ עזעיגילער וצ ענונּב ןעק

 ןוא ,טּבעלעג טָאה רע רעכלעוו ןיא ,הביבס רעשיסקָאדָאטרָא רעד טימ

 ןיא ןקעטש-רעדנַאו םעד ןעמענ טזומעג טָאה רע -- ןעוועג זיא ףוס רעד

 רע טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .1016 ןיא טָאטשטרוּבענ ןייז ןזָאלרַאפ ןוא טנַאה

 ןיא טזָאלעג ךיז רע טָאה לּכיםדוק ,וימי לֹּכ ןבעל-דנו-ענ א טריפעג ןיוש

 ײטנַאטסנָאק ןוא רִיַאק -- סרעטנעצירוטלוק עשינעמלסומ עקיטכיוו יד

 דָאילּביּב עקיטרָאד יד ןופ תורצוא יד ןניוצעג םיא ןּבָאה סע ןיהּוװ ,לָאּפָאנ

 ,ןוחצינ םעד םימ ןעוועג טשיהנוק ךיילג ךיז רע טָאה רַיַאק ןיא .+ ןקעט

 ןטמירַאּב ןטימ חוּכיװ ןכעלטנפע ןא ףיוא ןטלַאהעגּפָא טָאה רע סָאװ

 טָאה סָאד .*ןדמחר-ןּב-ילא קיטַאמעטַאמ ןופ רָאסעּפָארּפ ןשינעמלסומ

 -;ּברַאפ עטנעֶאנ ןיא .ןזיירק עשיּבַארַא יד ןיא ןעמָאנ ַא ןפַאשעג םיא

 ןיא לייוו ,ןעמַיַארַאק עקיטרָא יד טימ ןטָארטעגניירַא ךיוא רע זיא ןעגנוד

 -עג ענייז ןגָאזסױרַא רעיירפ טנַאקעג רעדמערפ סלַא רע טָאה זיירק רעייז

 ,"םילא; םוצ המיסה סַאנעדָאמ .עז 1

 טזייוו וגידימליד יו - ,"םינפח אלמ} ךיוא ןוא "המכח תולבונע וצ עדעררַאפ עז 2

 .דנעּב 7090 סיוא ןענַאטשַאּב ןיא קעטָאילביּב ןייז זַא ,ןָא

 .(עּבַאנסױא רעטשרע רעד ךָאנ ןרימיצ רימ) 62 0 ,'םילא , עז 3

 וגידימליד םויוו (22 ,18 ,'םינפח אלמ,) חרז םִיַארַאק םוצ װירּב ןייז ןיא 4

 ,"םירומלב םאו בָא אנידנטסוקל ךלי םידומח די ינתּכ תוארל הצורהע : ןָא

 ןטנַאסערעטניא טכיזניה רעשירָאטסיה=רוטלוק ןיא ןקיזָאד םעד ןגעו תוכירַאּב 5

 ,50-42 ,16 ,'םילא; ;41 ,"םינג ןיעמע עו ,טנעדיצניא



 גרעבנ'יצ ,י ר"ד 208

 ןרָאװעג רע זיא טעדניירפַאּב סרעדנוזַאּב .ןזיירק עשינּבר יד ןיא יוװ ןעקנַאד
 -םיא בקעי רעקיטַאמעטַאמ ןטנרעלעג ןטימ ,הליהק רעד ןופ םכח ןטימ
 עלעיצעּפס ַא טסַאפרַאפ ונידימליד טָאה השקּב ןייז ףיוא סָאװ ,ינירַאדנַאק
 -:אטסנָאק ןייק קידנעמוק ןוא .! "םשה תואלפנ , ,קינַאכעמ ןגעוו םעּברַא
 ,2 ידרוצמ השמ םִיַאראק ןטעדליּבעג ןטימ טנעקַאּב ךיז רע טָאה לָאּפָאניט

 סע ;טרָא ןייא ףיוא ןציזנייַא גנַאל טנָאקעג טינ רעּבָא טָאה ונידימליד
 -לָאמ ןוא ייכטאלאװ רעד ךרוד .רעדנעל עיינ ץלַא ֹוצ ןגיוצעג םיא טָאה
 ןעוועג זיא רע ּוװ ,עטיל ןוא ןליוּפ ןייק טגנַאלרעד ךיז רע טָאה עיװַאד
 -ףיוה ןעוועג רע זיא טייצ ?קיטש ַא .טצרא רעשיטקַארּפ סלַא טקיטפעשַאּב

 בצמ רעלעדוטלוק רעקירעדינ רעייז רעד .ליוויזדַאר טשריפ םייּב טצרַא
 ףיוא םשור ןקיטלאווג ַא טכַאמעג טָאה גנורעקלעפַאּב רעקימורַא רעד ןופ

 רעד ןיא זיא טנאסערעטניא .רעדנעלסיוא ןטעדליּבעג שידעּפָאלקיצנע םעד

 -אב רע ּוװ ,יזנּכשַא ?לאומש דימלת ןייז וצ ווירּב סוגידימליד טכיזניה

 טינ ָאד ּבָאה ךיא , :ןלױוּפ ןוא עטיל ןיא ןעגנערּברַאפ-טייצ ןייז טּביירש
 -אּב ריעל ץוח םורַא ץלַא ךיא רָאֿפ טכַאנ ןוא גָאט .ור ןייק טונימ ןייק

 ןיא טינ ןעניֹוװ תוררש ןוא ןטשריפ עניח יד םערָאװ ,ןטנעיצַאּפ עניימ ןכוז

 גנערבראפ טייצ עצנַאג יד .ןצַאלַאּפ ןוא רעסעלש ערעייז ןיא רָאנ טָאטש

 טימ ןיילַא ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו רעּביא קידנרָאפ ,עטערַאק רעד ןיא ךיא

 וצ טרָאװ א ןעמעו טימס ָאטינ זיא'ס ןוא םיצירּפ יד ןופ רענידַאּב יד

 -ראפ ןוא דנסיוומוא ךעלקערש קלאפ עטושּפ סָאד זיא ָאד םערָאװ ,ןדייר
 הטודה םע רעתמא ןַא ,תומהּב עמוטש ֹוצ ךיילנ שממ עקַאט ,טּבערג
 / 5 "רומחל

 רעלערוטלוק רעד םיא ףיוא טכַאמענ טָאה םשור ןרעסערג ַא ךָאנ

 יוזַא ןעזעגסיוא םיא ייַּב טָאה ץלַא .ןדיי עשיווטיל-שילוּפ יד ןופ בצמ

 טנַאלק -- שינרעטסניפ קָאטש א, .טרעּפמולעגמוא חנושמ ןוא דמערפ

 טינ .ךעלקערש זיא ןסיוומוא סָאד ןוא דרע יד טקעדַאּב --- ֹונידימליד ךיז

 ןוא תובישי טימ טלופראפ זיא דנַאל עצנַאג סָאד סָאװ ,ףיורעד קידנקוק

 ,טקירעדינרעד רעייז דומלּתה דומיל רעד וליִּפַא זיא ,םיׂשרדמייתּב
 ןוא תובישי יד ןיא ךיז ןנָאי סָאװ ,ןשטנעמ רעטנזיוט עלַא יד םערָאװ
 זיולּב ןיז ןיא ןּבָאה עלַא ייז ,הכלה ןוא הרוּת ןופ ןרעיוט יד ןיא ןּפַאלק
 ערעדנַא ןֹוא הוַאנ ,דובּכ ,הסנרּפ :ןקעוװצ עלעירעטַאמ ןייר ,ןכַאז-תוימשנ

 ישאר ,ןַײד ,בר ןרעוו ,ערעירַאק זיולּב ןסיוא זיא ןעמ .תוינּפ עקיטייז

 ,23 ,'םותח ןיעמ} ;165 ,4 ,םינג ןיעמ} עז 1

 ,18 ,'םינפה אלמ, 2

 ,"המכח תולבונג וצ עדעררַאפ 5
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 טָאר :ןסערפענכרוד ץֵלַא טָאה תערצ עקיזָאד יד טָא .להקה שאר ,הבישי

 טלא זילב ,ךאוךבענ א ,?פט א ןרָאװעג זיא עטסקיטכיוו ןוא עטסכעה

 ןוטּפ טייצ עטסעּב יד ...תועיבּת עכעלניילק ןוא ןליצ עקיטשינ רַאֿפ לטימ

 יז ןֹּבָאה תוינוציח תומכח ןופ 1 םידירי יד רעּביא ןרָאפמורַא ףיוא יז

 ףראד ,ייז ןנָאז ,טָאג ,ןסיוו סעדעי ייֵז ןיא טסאהרַאפ ,ףירגַאנ םוש ןייק

 ןייק ,עימָאנָארטסא טימ קיטאמעטאמ ןייק ,הצילמ ןייק ,קודקור ןייק טינ

 תומכח עכעלטלעוו עלַא יד .טינ יאדוװַא עיפָאזָאליפ ןייק ןוא ןוינהה תמכח

 ,ןֿפױלטנַא ייז רַאפ ףראד ןעמ ,טכארטענסיוא םלועה תומוא יד סע ןּבָאה

 = געוו ןקיטכיר םנופ ןריפּפָארַא ,הלילח ,ןענָאק ייז ?ייוו

 ןיא ךיוא רעירפ יו ,עטיל רעד ןיא ונידימליד טָאה עקַאט ראפרעד

 -ַאק עקיטרָא יד טימ טמַאשטנעקַאב טריפעג רענרעג ,רעדנעל-חרזמ יד

 "לוד טלייצרעד -- טרָאד ּבָאה ךיא, .םידמול עשינּבר טימ יוװ ,ןעמיאר

 ןעו טרפּב ,ןטמַאשנסיװ עכעלטלעוו טימ ןעמונרַאפ ךיז ליפ --- ונידימ

 ךיז ןּבָאה ייז רָאנ יו סָאװ ,ןעמיאראק עקיטרָא יד טימ ןענרעל געלפ ךיא

 -ערעטניא ייז ,טניירפ עטסעּב עניימ ןרָאװעג ייז ןענייז ,רימ טימ טנַאקַאּב

 .השקּב רעייז ףיוא עקַאט ןוא ,תוינוציח תומכח טימ קרַאטש ךיז ןריס

 ערעזנוא רַאֿפ טינ ,ןּבירשעג קרעו עכעלטפאשנסיוו עניימ ךיא ּבָאה

 -עטניא ענעי -- טונ רעייז סייוו ךיא םערָאװ ;םימכח ידימלּת ןוא םינּבר

 5 "םישרפמ ענייז ןוא דומלּת ןטימ זיולּב ךיז ןריסער

 טימ ףיסומ רע זיא -- ךיילג רעייז עקַאט ייז ןעוט סָאד ןוא,,

 ןּבעל ייז ;טיורּב ?קיטש רעייז ךָאד זיא סָאד -- לכיימש ןשינַאריא ןַא

 ,םינייד ןרעוו רעדָא תונּבר ֹוצ ךיז ןנָאלשרעד ייז סָאװ ,ןופרעד זיולב ךָאד

 ,ןבאז יד ןופ ךָאד זיא םיקסוּפ ןוא ס''ש ןיא תואיקּב רעייז ,תודמול רעייז

 ,"תוצראח רעוא םעד ןופ ןרָאפנעמַאװצ יד ןגעװ םיװעג ָאד ךיז טלדנַאה סע 1

 ןשידי םעד ןופ גגוטלַאװרַאפטסּבלעז רעד רַאפ "דעו, םעד ןופ טײסַאּב ןוא עלָאר יד

 ןופ םעד טנַאקַאּבמוא ןצנַאגניא ןּבילבעג םנייש םע יװ ןיא עטיל ןוא ןלױּפ ןיא ץוּביק

 ,וגידימליד םענעמוקעג ףמערפ רעטייוו רעד .

 םגש ץראה םע התע םיבר ןהו ץרא הסכי ךשחה הנה יכָע :3 ,"םינג ןיעמ, 2

 םישיאה יובר ךרעב דומלה אוה רעצמ אלה םישרדמו תונישי ךצרא בחור אלמ יכ

 םיתלוסמה םג םיחודמו אוש תואשמ תימשנה הלכלכהו היחמח ירחא םיפדור דחאכ םלוכו

 תויהל םתטנמ לכ הנה ,הכלהב םיניוצמה ןויצ ירעש 'ד תותלד לע םידקושה םהבש

 רקיעהו ללוזל רקיה תויהל טתכמ הלחנ הלוח הער וז תובישי ישאר וא םיטפוש םידמלמ
 םידיריל תועטמב םירקיה םינמוח ולכ רשֲא רחאו ,,םתדובע הירכנ םתלועפ תילכת לפטל

 ץפח ןיא םרמואב ,..הרותב אלו תונוצח המכחב אל וניבח אלו הרעבנ הצענ תואתשמלו

 תונובשחו םידומלה ירועשב אלו םינויגהו םיצילמ םיקדקדמ ,םינונש רוכג יצחב 'דל

 ",יוכו 'וכו םינכותה

 ,"המכח תולבונא וצ עדעררָאֿפ
(14) 



 גרעבניצ ,י' ר"ד 20

 ןרק רעד ןוא טלעוו ר ע ד ףיוא ןעמ טסינעג ייז ןופ טנעצַארּפ םעד סָאװ
 553 ייז וצ ךיז ןענָאק תומכח עכעלטלעוו יד .אבה-םלוע ףיוא טּביילּב

 רעד רַאפ ןוא ףוג םעד ןיֵא קינייו ױזַא ךָאד ןעגנערּב ענעי ;ןכיילג םינ

 םנומ ּפָארַא ,עֹודיּכ ,ךָאד ןריפ ייז --- ךעלדעש יאדווַא ייז ןענייז חמשנ
 ףרַאד ,המשנ ןייז רעייט רָאנ זיא'ס ןעמעוו ,עקַאט רַאפרעד .געוו ןקיטכיר

 ייז םערָאװ ,ןטפַאשנסיוו עכעלטלעוו עקיזָאד יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז רע

 -נוה וליפַא ןּבָאה דיי ַא זָאל .עבט רעשידיי תמא רעד רעדיוורעד ןענייז

 ,םידמול עסיורג ןייז ייז ןלָאז עלַא זַא ,ןלעװ סיוועג רע טעװ ,ןיז טרעד

 סעימעדַאקַא עשיפָאזַאליפ עלַא יד טינ ףרַאד רעטשרעּבייא רעד םערָאװ

 םיא ייּב --- קינָאל ןופ ןצעזענ יד טיול ןדָאטעמ עשיטקעלַאיד ערעייז טימ

 יד ןענייז גונעת רעטסעּב ןייז ,דומלת ןומ לוּפליּפ רעד זיולּב טּבילַאּב זיא

 טעטָא םעד ףיוא רָאנ ךיז טלַאה טלעוו עצנַאג יד ןוא םיקולח עשיפירח

 נוק ןייק ,םיצילמ ןייק טינ ףרַאד אוה-ךורּב טָאנ ,* לוּפליּפה ילעב יד ןופ

 טא ,םינשרד יד זיולּב ןלעפעג םיא ;סרענדער-ןייש ןוא רעקידערּפ עקיצ

 טמוק קלאפ עצנַאג סָאד ןוא ,םישרדמ ןוא תודנַא ףיוא ןגיוצעגפיוא ןענייז

 ןייז ףרַאד ןעמ ױזַא יו ךיז ןענָאקַאּב ,רסֹומ רעייז ןרעה זיוה סטָאג ןיא

 ,1""ןעמָאנ ןּביל ןייז ןזירּפ ןוא ןּביול ןוא טָאג ןעניד ,םורפ

 סונידימליד רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא טאטיצ עקיזָאד יד

 ךיוא םיא ךָאנ ןוא ,ץערג רעקירָאטסיה רעד .ןּביירש טרַא ןייז ןוא ליטס |

 ןּבָאה סע ןכלעוו ןיא  ,שטנעמ ַא סלַא אידנַאקמ ר"'שי ןרעדליש ,ווָאנּבוד

 -ליפ יד, .'ןעננומערטש עשייעדיא עטצעזענננעקטנַא טרָאּפענפיױנוצ ךיז

 טינ םיא טָאה --- ווָאנּבוד טּביירש --- גנודליב עשידעּפָאלקיצנע עקיטייז

 ,ןעננוגייצרעביא .עטסעפ ןייק ןוא גנויושנָא-טלעװ ערָאלק ןייק ןּבענעג

 רערַאּבצעזרעּביאמוא ןַא זיא סָאד ,"ם היל בה ב אלא םייקתמ םלועח ןיאש, *

 ןריפ יז תעשֹּב םידמול יד ןופ םעטָא רעד ןשיײדַאּב ןָאק "םהילבהבע :ליּפשמרָאװ =

 ,"לבחג טרָאװ ןשִיערּבעה םנופ ,ןטײקשירַאנ -- ךיוא רעֹּבָא ,םיחוּכיו עשיטסילוֿפליּפ

 יד רימ ןעגנערּב ,תואיצמח:רקי ַא זיא "המכח תולבינ; רעד לייו ,ןטרָאד 1

 תונייד וא תונבר ךררש ,םה םמחל יכ םיִׂשוע הפיו, :לַאניגירָא ןיא ךיוא םַאמיצ עצנַאג

 תמיק ןרקחו ז'הועב םהיתוריפ לכוא םדא םירבד ולאו ןהומ הז םיסנרפתמו םייח םה

 קזיהחה בברו תויוגל ןהמ תלעותח םעמש תויעבטהו תוידומלח ןכ ןיאש המ ,ב"הועל ול

 לש עבטה דננ םה יכ ,םירומלה ולאמ קחרי ושפנ רמושו ,תויחלאב תויעמחמ תומשנל

 תובישיב 'ד ץפח ןיאש ,םידומלת םלכ ויהיש הצרי האמ שיא דילוי םאש םידוחיה

 ןיעושעש לכו םידומלתה יקולחב םא יכ םהיכרדו םנוינה 9"ע םהיחוכיובו םיפוטולפה

 םא יכ םהלש םיצילמב 'ד רחב אל ןכו םהילבהב אלא םייקתמ םלועה ןיאש םלופלפב
 םהיפמ רסומ םיעמוש 'ד תיבב םידמועה םעה לכו םישרדמכו תודגאב םינומאה םינשרדב

 ,"םידיסח להקב ותלהת 'ד תוקדצ ּונַתי םש םידמול 'ד תא הארילו
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 טָאה רע ;חומ םעד ןעוועג לכלבמ רָאנ םיא טָאה ןסיוו עליפ סָאד ,הּברדַא
 -ַאליפ ןשיוװצ ,הרוסמ ןוא טפַאשנסיוו ןשיוװצ טרעטנָאלּפעג ךיז ויִמי לּכ

 ןוא טירט ןדעי ףיוא ןייז רתוס אפונ ךיז טגעלפ ןוא הלּבק ןֹוא עיפָאז
 . "טירש

 טרידומשכרוד םאזקרעמפיוא ןוא ימ יד ןבענעג ךיז טָאה'ס רעוו

 -ַאכ עקיזָאד יד זיא'ס קיטכיר טינ טייוו יו סייוו רעד ,קרעוו סוגידימליד

 ןיא רימלת רעלופטנַאלַאט סײלילַאנ רעקיזָאד רעד טָא .קיטסירעטקַאר

 -ראפ רָאלק טָאה רעכלעו ,רעטנרעלענ רעשידיי רעטשרע רעד ןעוועג

 יד טכַאמעג ןּבָאה סע שינערעקרעביא עקיטלַאװג ַא ראפ סָאװ ,ןענַאטש

 -ַענ ןפיוא רָאנ טינ ןרעלּפעק ןוא ןקינרעּפָאק ןופ ןעגנוקעדטנַא עשינואג

 .םענאב-טלעוו ןכעלשטנעמ ןצנאנ םניא טרעיינ ,עימָאנָארטסַא ןופ טיּב

 ,עקיצנוק עצנַאג סָאד ?ביטשנטרָאק א יו ןלַאפעצ ךיז זיא לָאמַא טימ

 סוטסירַא ןופ ייבענ עטסאפענוצ  שינַאמרַאה ױזַא קוק ןטשרע ןפיוא

 ,ו"זַאא םילנלג עקידלכש יד טימ ןרעפס יד ןנעוו ערעל רעד טימ ,םעטסיס

 ןויווענסיורא לָאמַא טימ ךיז ןּבֶאה וויַאנישידניק ןוא קיטיינמוא ןיטולחל

 ןכַאמ םולש ידכב רעקיטעטַאּפירעּפ עשידיי יד ןופ ןעוטפיוא עֶלַא יד

 ןשיווצ ,ןעגנּויושנָא עשילעטָאטסירַא יד טימ ןעננולייצרעד-?ביּב יד ןשיווצ

 לבש, םעד טימ טיײיקכעלּברַאטשמוא-המשנ רעד ןופ םעלּבָארּפ רעד

 רעד טימ ןדניּברַאפ םיפרש ןוא םיכָאלמ ןיא ןּביולג םעד ןוא ,'!?עוּפה |

 ןעזענסיוא ךיוא טָאה וויַאנ-שידניק .םיַלגלג עקיניזטסּוװַאּב יד ןנעוו ערעל

 "עשלמיה,} ןגעו תולעמס יד ,'דרע , ןוא ''?מיח , ףיוא ןלייט סָאד

 שיטקַאפ ןענייז "'דרע, יד יו '!למיח,, רעד תעּב ,ןטנורג ןוא ןרעיוט

 ןטייו עכעלדנעמוא יד ןיא ךעלעטניּפ עקניניילק עדנטיידַאּב ךיילנ עדייּב

 -טסא רעקיטכיט ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעטנכייצעגנסיוא ןַא ,לָאטלעװ םנופ

 עשיזיפַאמעמ וצ ןטלַאהרַאפ שיטּפעקס רעייז ךיז ונידימליד טָאה ,םָאנַאר

 טּביולגעג טָאה רע :ןעמעטסיס עויטַאלוקעּפס-שיפָאזַאליפ ןוא תורעשה

 םעד ןופ תויַאר ענרעזייַא יד ןיא ,ןטמַאשנסיוודוטאנ עלַאער יד ןיא זיולּב

 ,עשיזיפַאטעמ עֶלַא יד טָא, .ןטקַאפ ענעזיוורעד יד ןופ ,טנעמירעּפסקע

 "רע -- (תויהלא םוארקיש תומכחה) תומכה עכעלטענ ענעפורענ ױזַא

 ךיז ןציטש -- ץעמ השמ דימלּת ןייז ןונידימליד ןופ ןעמָאנ ןיא טרעלק

 ןיולּב רעד ןנעװ ,ןרעפס ןגעוו ערעל יד .תודוסי עקירעּבַאלש רעייז ףיוא

 היה אל ךָאד ןיא ץלַא סָאד --- עירעטַאמ רעקידנריטסיסקע ץנעטָאּפ ןיא

 ןיא רָאנ ,דליּב שלַאפ ַא 63 ,|| 86000ע12ה עסנסקחה 680668 (עבח. 1008) 1

 ןוזח, ןייז ןיא ןייטשנרעּב ,ש אידנַאקמ ר"שי ןגעו ךיוא םיִג ,גנושכיר רעטצעועגגנעק לַארטעמַאיד

 ,"ַאנירַאטס ַאיַאקסיערװעינ ןיא לקיטרַא רעזנוא עז םעד ןגעו תוכירַאּב ,1928 ,"תורודה

 ,175--172 ,אוו
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 -לַאווג ַא רַאפ סָאװ ,ךָאד ןוא .ּבעוועג-ןיּפש רעטכַארטעגסױא ןַא ,ארבנ אלו
 ,טרטּפעג תוחוּכ ליפיוו ,ץלַא םעד םֹורַא טריפעג ןעמ טָאה םיחוּכיװ עקיט
 ,1"ןסָאגרטּפ טניט ןוא ןכָארּבעצ סענעּפ ליפיוו

 טסאשנסיװ ןֹוא הנומא ןשיווצ ןעגנוָוצַאּב יד ןגעוו עגטרפ עטלַא יד
 ןוא רע :טקנוּפדנַאטש םעיינ ץנַאנ ַא ןופ ןטכױלַאּב ןוגידימליד ייּב טרעוו
 -:וזַאב ייוו צ ןייז טלָאמעג טינ ןענָאק סע זַא ,טגייצרעּביא טסעפ ךיוא
 טיו תמא םעד יז הֹרַאד ,עקיטכיר א הנומא יד זיא , .ןתמא ערעד
 עקירעביא ץנַאנ ַא רעֶּבָא ןוא סע? ןגידימליד טרעלקרע ,''ןייז רתֹוס
 רעד ןשיווצ ןכַאמ םולש ןווּורּפ עלַא יד טָא ,וגידימליד ןָא טזייוו ,ךאז
 ףָאד ךיז ןטייּב סָאװ ,תורעשה ןוא תוטיש עשימָאזָאליפ יד טימ הנומא
 רעד ןעוועג זיא'ס סיורג יו -- ףיסומ רע זיא -- טעז טא, ,5 טפָא ױזַא
 רעד ייּב ןטפאהעג ךיז טסעפ יױזַא ןּבָאה סָאװ ,עטנרעלעג עשידיי יד ןופ תועמ
 ןוא סאנקסמ יד ןיא טּביױלגעג דנילּב ןֹּבָאה ןוא ''ןרעפס,, יד ןגעוו ערעל
 עקיטנייה בור סָאד דָארג :םעטסיס רעשיּפָאזָאליפ רעטמיטשַאּכ ַא ןופ תורעשה
 -עג קראמש יוזא ןּבָאה ענעי סָאװ ןיא ,סָאד ןפרָאװעגּפָא ןּבָאה עטנרעלעג
 ,,"טנקיילעג ןּבָאה ענעי סָאװ ןיא ,סָאד טנעקרענָא ןּבָאה ןוא ,טּביױלג

 יה, רעטנוא ףרַאש סרעדנוזַאּב רַאפרעד טכיירטש וגידימליד
 ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,ןסיוו ןשיווצ דיישרעטנוא רעד זיא'ס סיורג
 ןּביולג ןפיוא זיולּב ךיז ןציטש סָאװ ,ןעעדיא ןשיווצ ןוא ,תויַאר עטסעמ
 -םיר רעד זיא עטשרע סָאד זיולּב .""'ןצנעווקעסנָאק עשינַאל ףיוא רעדָא
 ךיז ןענָאק ייווצ עקירעּביא יד ,קפס ןידעי רעסיוא זיא סָאװ ,תמא רעקיט
 יז ףרַאד הנומא יד .?שלַאפ ןוא קיטכיר טינ םלַא ןזייווסיורא רעּבָא
 -ָאליפ טימ רעּבָא טינ ,ןסיוו ןוויטיזָאּפ םעד טימ ןענעכער זיולב רַאפרעד
 ןוא טעדנירנַאּבמוא סלַא ןזײװסױרַא ךיז ןענָאק סָאװ ,תורעשה עשיפאז
 "ןייר ןוא ?וּפליּפ ןוויטַאלוקעּפס ןפיוא ליפוצ ךיז טזָאלרַאפ סע רעוו ןוא .שלַאפ
 - -תומימּת יד יוװ ךרד ןבלעז םעד ףיוא שיטקַאפ טייג רעד ,תוחנה עשינָאל
 ןוא תועימש ףיוא ךיז ןזָאלרַאפ סָאװ ,ןשטנעמ עקידנסיוומוא עקיד

 ,(1629 ןופ עּבַאגסױא רעטשרע רעד םיול ןריטיצ רימ) 41 ,,םילאא 1
 תולבוננע ךױא עז ,'תמאל דגנתת אל תיתמא הנומאה םאעה 8 ,"םילא , 5

 ,'תפומה דגנ הינפ ןיעת תדה ןכ םא ךיאוע :'ב3 'םע ,6 ,"המכח

 ,41 ,ןטרָאד 5

 ,60 ,ןטרָאד 4

 ,"הנומאהחו הנשחמהו תיתפומהו העידיה ןיבש לדבהה ןיבת ןאכמוא : ןטרָאד 5
 הנומאהו הבשחמהו ,םלועל יתמא ןינק אוח העידיהש הזב ול לדנויש אלא} 9

 ,"םיבווכ םינוימד וחיש רשפא
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 ןעניימ ןוא ליומ וצ ליומ ןופ ןבענענרעביא ןרעוו עכלעוו ,תוישעמ יילרעלַא
 -- וגידימליד רעטייוו טגָאז --- ,ךיא,, ,(40 ,ןטרָאד) תמא רעטיול זיא'ס

 ןעוועג ןיא םעלַא םעד ןיא ןוא ,ןּבעל ןיימ ןיא טרעהענ ליפ ױזַא בָאה

 ,םעד ןיא זיולּב ןּביילג ןסָאלשַאּב טסעפ ּבָאה ךיא זַא ,תמא קינייװ ױזַא

 ךעלקריוו ךימ גָאה ןוא טוװרּפענסױא לָאמ ליפ ּבָאה ןיילַא ךיא סָאװ
 -ענסיוא טינ רעּבָא ּבָאה ךיא סָאװ ,תמא עקַאט ןזיא'ס זַא ,טגייצרעביא

 םעד ןגעוו ךיא ליוװ --- ןעזעגנ טינ ןּבָאה ןניוא ענענייא עניימ ןוא טשרָאפ

 ,ןענעקרענָא סע ךיא ףרַאד יצ ןסילשַאּב טינ ןָאק ךיא ?ייוו ,ןדייר טינ

  "ןענעקײלּפָא רָאנ רעדָא
 ןיוש ךיז טרעה דימלת סייֵליִלַאנ ןופ רעטרעוו עקיזָאד יד ןיא

 ר"שי ..טייצ רעיינ רעד ןופ טסייג רעשיטירק-שיטּפעקס רעד ךעלטייד

 ןשידיי םעד טנַאקַאּב טָאה סָאװ ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא אידנַאקמ

 רעד סָאװ ,טלעוװןעעדיא רעיינ רעד ןופ תורצוא עכייר יד טימ רענעייל

 רעד טָאה רע .טקעלּפטנַא טייהשטנעמ רעד רַאֿפ טָאה קינרעּפָאק ןואג

 -ָאטּפ רעטלַא רעד זַא ,רוטַארעטיל רעשידיי רעד ןיא טנָאזעגנָא רעטשרע

 ררע רעזנוא זַא ןוא טצריטשעגנעמאווצ זיא םענַאּברטלעװ רעשיעמָאל

 רעד ךיז טיירד סע ןכלעוו םורַא ,רעטנעצ רעכעלגעווַאּבמוא רעד טינ זיא

 יד ןשיװצ עקידנטיײדַאּב קינייוװ יד ןופ ענייא טרעיינ ,?אטלעוו רעצנַאג

 רעסיורג-קיזיר רעד םורַא דָאר ןקיטלַאװג ןיא ךיז ןגעוװַאּב סָאװ ,ןטענַאלּפ
 זַא ,רעטנוא טכיירטש רע ןרעטייוו ךָאנ ייברעד טייג ונידימליד .2 ןוז

 סָאװ ,הרעשח עטסיירד יד דנצנעלג טקיטעטשַאּב גנוקעדטנַא סקיגרעּפָאק
 גנופַאשַאב-טלעוו יד דלַאביװ :טגָאזעגסױרַא ותעשּב טָאה שקשרק יאדסח

 ןַאד סע ןעמ ןָאק יו ,טייקסטוג רעכעלדנעמוא סטָאנ ןופ אצוי-לעופ ַא ןיא

 טימ זיולּב ךיז טצענערנַאּב טפַארק-סגנופַאש עכעלטענ יד זַא ,ןטּפױהַאּב

 רעזנוא טימ ןעמאזוצ זַא ,ןּביולג וצ רעכינ ךָאד זיאס ע ?טלעוו רעזנוא

 -מוא ךָאנ לַאטלעװ םנופ תובחר רעכעלדנעמוא רעד ןיא ןריטפיסקע טלעוו

 םשקשרק רעּביא טּפָא טרזח וגידימליד .* ןטלעװ ערעדנַא עקילאצ

 יַאש רעד זַא ה"ד ,תישארּב חשעמ ןקידנעטש ןוא ןקיּבייא ןגעוו קנאדעג

 -- טלעוװ יד, .(רענעכָארּברעטנואמוא ןוא רעקיּבייא ןַא ןיא טקַא-סגנופ

 דע תויתמא תומעמ ךכ לכ יתיארו תובר ךכ לכ יתעמש ינאומ :83 ,ןטרָאד 1

 אלש המ לבא ,םימעפ המכ יתנחבו יתיסנש המ םא יכ ריכוהלו תמַאל אלש יתמכסחש

 ,ומש יתפש לע הלעא אלו וב שיחכא אלו תמאא אֹל ותוארל יל הרק אל וא יתנחב

 סו"א 148 ,141 ,'םינג ןיעמע ,18-317 / ,'םילא}

 ,209 'ו ,דנַאב רעטירד ,קרעװ רעזנוא עז 8

 עו) הדומ ןײלַא רעמצעל רעד זיא ןוגידימליד ףיא העּפשה סשקשרק ןגעװ 4

 | ,(107--106 ,"המכח תולבונ;
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 + ןיא ,טכיל ןכעלטעג םנופ גנולַארטשטסױא ַא זיא סָאװ --- ןגידימליד טגלָאז
 יו קיּבייא ןיא טלעוו ענעפַאשַאּב יד .1 "אפוג טכיל סָאד יו קיּבייא ױזַא
 סע רע ןוא ,? ןָא קיּבייא ןופ ןעמַאזוצ ייז ןענייז עדייּב ,רעפעשַאב ריא
 ןופ םענייא ןיא רפוּכ ןייק םינ 553 רע זיא ,םלועה שודיח ןיא טינ טּביױלג

 ,תוישעמ עליפ יד ןופ רענייא ןיא זיולּב טנקייל רע ,''הרותה ירקיע , י
 חנומא רעד וצ שיטקאפ ןּבָאה עכלעוו ,הרוּת רעד ןיא טלייצרעד ןרעוו סָאװ
 5 טינ תוכייש ןייק

 גנע ןענייז טלעוו יד ןוא טָאג זַא ,קנַאדעג רעשיטסיזָאניּפש רעד טא
 ךיז טרזח ,ןרעדנַא םעד ןָא רַאּבקנעדמוא זיא רענייא ןוא ,ןדנוּבעגפיונוצ
 סָאד ונידימליד טלעטש --- טסיזמוא טינ, ,ןונידימליד ייּב רעּביא טפָא
 ,קנַאדעג םעד טנָאזעגסױרַא רעקנעד לייט ַא ןּבָאה --- 'ש ןםיגא עלעטניּפ
 תצק ובשח ןכ לע) ''אפוג טײהטָאנ יד זיא (רוטַאנ יד) טלעװ יד זַא
 ןקיזָאד םעד ןופ קידנעײגסױרַא .(ומצע לאה אוה עבטהש םיפוסוליפהמ
 םוכָאלמ ןופ ץנעטסיסקע רעד ןיא וגירימליד טנקייל ,קנַאדעג ןשיטסִיעטנַאּפ
 טסיילפ רע ןוא .(םילדבנ םילכש) ןטקעלעטניא עקיטסייג ערעדנוזַאּב ןוא
 ןעמ טניימ ,''ךאלמ , 8 ןנעוו ךיז טדער סע ּוװ טרָאד זַא ,ןזייוורעד ךיז
 םניא ןטמערק יד ןֹופ םענייא רָאנ ,שינעפעשַאּכ קיטסיינ רעדנוזַאּב ַא טינ
 -טענ רעד ךיז טקעלפטנַא סע ןכלעוו ךרוד רוטַאנ רעד ןיא רעדָא ןשנעמ
 עדנילּב יד זיא ךעלדעש יו ןוא סיורג יו ןוא,, ,' ןליוו רעשירעפעש רעכעל

 סאוו יד ןופ םענייא ןגָאז טווּורּפ --- ,וגידימליד סיוא טפור -- !טײקשירַאנ
 לָאז רע ךאלמ ַא טקיש טָאג זַא -- ,לאושי ימכח יד סע ןענייז יז זַא ,ןעניימ

 -עה יד ןפַאשַאב טרָאד ןוא יורפ רעד ןופ טכַארט רעד ןיא ןעננירדניירַא
 ןוא תמא רַאפ ןעמעננָא סָאד רע טעװ ,דניק םנופ םרָאפ רעד ןיא טלַאטש
 -רעד םעד ןיא טשרע טעװ רע ,הּברדַא .ךעלריטַאנ ץנַאנ רַאפ ןטלַאח סע
 -נקוק טינ ,המכח רעסיורג ןוא טייקרַאמש סטָאנ ןֹופ זייווַאּב םעיינ ַא ןעז

 רעד זַא ,ךָאד טבילנ .םכח ,, רענענייא רעד עקַאט סָאװ ,ףיורעד קיד

 רעקיטלאווג ןייז טימ טמענרַאפ ןוא רעייפ קידנעמַאלפ ןופ זיא ךאלמ
 ןעניפענ רע טעװ ץלַא סָאד .טלעוו רעצנַאג רעד ןופ לטירד ַא רשּפא סיירנ

 חתלועפו הראההש םלועה ארב רואה ידי לעש, :'א 'םע ,38 ,"המכח תולבונע 1
 ,"םלועה תויהלמ רס אל ןכ רואה תויחל רס אלש ומכ ,,,לעופל םלועה תאצוח איה

 לאה םע דחי םלועהׂשו ,ןמוב אלו הבסב םלועל םדוק לאה, :106 ,ןטרָאד 2
 ,"ארבנה םלועה םע ארובה היה דימתוא :טַאלּב ןײא םימ רעטײװ ןוא ג"הנסב אל לבא ןמזנ

 חרותח ירקיעמ !א שיחכמש ימכ אל רפוכ ארקי שודחב רפוכחוא :92 ,ןטרָאד 5

 ,'ומילאל שנלַפ התיה אל ענמתש מ"ד ,הרותה ירופסמ דחאב רפוככ אלא

 ,41 ,"םילאק ;29 ,"המכחל ףרצמא }139 ,97--96 ,ןטרָאד 4



 215 ןדיי ייּב ףומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 שוחיךורב טָאנ זַא ,ןרעלקרעד רעּבָא םיא טוװּורּפ .ךעלריטַאנ ץנַאג ראפ

 רערַאברעדנוװ רעד טימ ןעקנָאשַאּב ןעמָאו םנשטנעמ םעד סע טָאה

 רעטומ יד סָאװ ,דניק םעד ןופ טַײק םעד ךיז ןיא טגָארט עכלעוו ,טפַארק

 ןמֹורעגנָא סע טרעוװו טּפַארק עקיזָאד יד טָא ןוא ,ןרָאּבעג רעטעּפש טעוו

 טינרָאג סע טעװ רע ,סיפ ןוא טנעה יד טימ ןפראווּפא סע רע טעוו---'ךאלמ

 .1""ןייטשרַאפ ןענעק

 ץלַא יד זַא ,רענעייל םעד ןרעלקרעד ןצ בנַא ךיז טסיילפ ונידימליד

 רעדָא זיא ,םיכָאלמ ןגעװ ?ּביּב רעד ןיא טלייצרעד ןרעוו סע ּוװ ,לָאמ

 -ויּב םוצ יו קורדסיוא רעשירָאפַאטעמ-שירעטכיד ןייר ַא טָאלג זיא סָאד

 טכַאנ ןייא ןיא זיא ?ייח םבירחנס ױזַא יװ גנולייצרעד רעד ייּב ליּפש

 ייב ,ליּפשייּב םוצ יו ,רעטרע ערעדנַא ןיא ;הפנמ רעד ןופ ןעמוקענמוא

 -נײַא ןַא יװ רעמ טינ שיטקאפ סָאד ןיא ,בייוו םחונמ טימ חשעמ רעד

 סָאװ .עיזַאטנַאפ רעכעלקנערק ַא טימ יורפ רעקידנסיוומוא ןַא ןופ גנודליּב

 ןיא גנוּבײרשַאּב עגנַאל יד יו ,תוישעמ עכלעזַא ֹוצ ךייש רעטייוו זיא'ס

 ןטייצ סכלמח דוד ןיא חדוהי ןיא הפגמ רעד תעשּב ױזַא יו ,םימיה ירבד

 -- דרעווש רעטקערטשענסיוא רעגנַאל רעד טימ ןענַאטשעג ךאלמ רעד זיא

 רעייז ךָאד ןסייוו רימ,, ?ייוו ,ןייז ךמוס טינ ללֹּכ ייז ףיוא ךיז ןעמ ןָאק

 ןגעו ןלייצרעד ייז תואמזונ ליפיוו ,ןפַארגַאירָאטסיח עיינ יד ןופ םונ

 םִא טנקייל ןוא רתוס ןיא רעקירָאטסיה ןייא יװ ןוא ןטייצ עקילָאמַא

 | .* "ןטייווצ םעד

 טימ רע טקרעמַאּב ,םיפשכמ ןוא םידש ןיא ןּביולג םעד ןנעוו

 טימ טעז רע סָאװ ,םעד ןיא ןיולּב טּביולג רע ןזַא ,?לכיימש ןשינַאריא ַא

 ענעדיישרַאפ רעּביא ןעגנורעדנַאװ עגנַאל ענייז ייּב ןוא ,ןגיוא ענעגייא יד

 ,סניױזַא סעּפע ןענענעגאב ןעמוקענסיוא טינ לָאמ ןייק םיא זיא רעדנעל

 ןיא טינ רעמ ;עטונ-טינ ןיא ןּביולְג םעד ןקיטעטשַאּב ןענָאק לָאז סָאװ

 עקידנופצ יד ןיא ףיוא ךיז ןטלַאה םידש יד זַא ,ןעמ טלייצרעד םירצמ

 ןיא טיירּפשרַאפ קרַאטש ןענייז ייז זַא ,ןעמ טגָאז ןופצ ןיא ןוא ,רעדנעל

 | 5 םירצמ
 םענַאביטלעװ ןיטסילַאנַאיצַאד-יטיזַאּפ ַאַא טימ ןשטנעמ א

 ןעננומערטש עשיטסימ יד ןעוו ,חפוקת ַא ןיא ןבעל וצ ןעמוקענסיוא זיא

 טליפעננָא ןּבָאה םילּבוקמ יד ןוא ,ןָאנּבױא ןצנַאנ םעד ןעמונרַאפ ןּבָאה

 ,םישחל ,הלבח יכאלמ ינימה לֹּכ טימ טלעוו רעד ןופ ?לח ןצנַאנ םעד

 ,'ב 'מע ,96 ,"המכח תולבונ; 1

 ,(1629 ןופ עּבָאנסױא רעטשרע רעד םיול ןריטיצ רימ) 'ב "מע ,29 ,"המבחל ףרצמ, 2

 3 1 "םילא; 8
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 ןיא גנַאל ןרָאי ןעננערּברַאפ לָאז רע ןגָארטעג טָאה ?זמ ןייז ;תועּבשה

 ןכעלטלעוו םוצ דשח ןטסערג ןטימ ןטלַאהרַאפ ךיז טָאה ןעמ ווו ,עטיל רעד

 ןעמענראפ ךָאנרעד ,קנַאדעג רעשרָאפ ןעיירפ םנופ קנופ ןדעי וצ ,ןסיוו

 רעגרוּבמַאה רעשיסקָאדָאטרָא רעד ןיא רעקידערּפ ןוא בר ןופ ןטסָאּפ םעד

 -עגרָאפ טלָאמעד דָארג זיא'ס ּוװ ,םַאדרעטסמַא ןיא רעטעּפש ןוא הליהק

 ןכלעו ןיא ,ףמַאק ןשינַארט ןרעווש םנופ טקַא רעטצעל רעד ןעמוקעג

 לאירוא ''ןימ,, ןוא ''סרוקיּפַא, רעכעלקילגמוא רעד ןעמוקעגמוא זיא'ס

 רוטַאנ-רעפמעק ןייק ,ַאנעדָאמ הירַא יו ,רעּבָא זיא וגידימליד .ַאטסָאקַא

 געוורעריטרַאמ ןפיוא ןייג וצ טומ םעד טָאהעג טינ טָאה רע .ןעוועג טינ

 ענייז ןטלאהאּב טוורּפענ טָאה רע .ַאטסָאקַא ןוא סועלילַאנ ןיּבר ןייז ןֹופ

 רעקיזָאד רעד .טייקמורפ רעטשרמולּכ ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא ןעקנַאדע

 יימליד רעּבָא זיא ,שינעטלעהַאב ןיא ןליּפמש עקידנעטש סָאד ,דַארַאקסַאמ

 ןופ טפַאז ןטימ טלָאצאּב רעייט טָאה רע ;ןעמוקעגנָא טכייל טינ ןוגיד

 -טנּבעל ןייז ןעוועג זיא סע ,ןצרַאה ןייז ןופ טולּב ןטימ ןוא ןוורענ ענייז

 ןקיזָאד םעד ןופ עמַארד סָאד ןוא ,המשנ ןייז ןופ קיגַארט עפיט יד ,עמַארד

 "רוטלוק ןוא ןשינָאלָאכיסּפ ןסיורג א טָאה ןשטנעמ ןטּבאנַאּב ךייר רעייז

 ,סערעטניא ןשירָאטסיה

 -נסיווישירַארעטיל ןנעוו טמולחענ רע טָאה ןרָאי עננוי יד ןיא ךָאנ

 טּבירש --- ,ץרוק יוזַא ךָאד זיא ןּבעל סָאד , .טייקיטעט רעכעלטטַאש

 שעּפע ךיז ךָאנ ןזָאל לטומ רַאפרעד זיא ןשטנעמ ןדעי ףיוא --- וגידימליד

 -רַאפ לענש ַא וצ ןייז ךיילנ טינ לָאז רע ,טלעוו רעד ףיוא קנעדנָא ןא

 רָאנ יו דלַאּב ןרעוו ןסעגרַאפ טינ לָאז ןעמַאנ ןייז ןוא ןטָאש ןקידנדניוװש

 1 "נעוװוסנּבעל ןייז טקידנערַאפ רע

 ןרעדנַא ןכָאנ קרעוװ ןייא הדמתה סיורג טימ טּביירש וגידימליד ןּוא

 ןוא עימָאנָארטסא ,קיטַאמעטַאמ ,עימעב ןגעוו :ןטיּבעג ענעדיישראפ ףיוא

 תומולעּת , קרעוו ?עיצעּפס א טּביירש רע .,ןגַארפ עזעינילער ןנעוו ךיוא

 ,הלּבח יכאלמ ןיא ןּביױלג םעד ןוא ףושיּכ ,תועּבשה ,הלּבק ןנעוו ''המכח

 5 הנומא רעד ןופ תודופי-טנורג יד ןגעוו (לוענ ןג) טעּברַא עסיורג א ןוא

 -יטעט עכעלטפַאשנסיװ ןייז זַא ,טונ רעייז רעּבָא טייטשראפ וגידימליד

 ױזַא טרינַאמרַאה --- קרעוװ ענייז ןיא ךיז טריּפש סָאװ ,טסייג רעד ,טייס

 -לעוװ ןיא ,הביבס רעד ןיא ןקיטלעוװעג סָאװ ,ןעננומערטש יד טימ קיניײװ

 ןיא ונידימליד ךיז טגָאלק -- טאהענ ארומ ּבָאה ךיא,, .טּבעל רע רעכ |

 ,183 ,'םינג ןיעמ, 1

 אלמש ן82 ,31-30 ,םילא} :עז קרעװ סוגידימליד עלַא ןופ רעטסייר םעד 2

 .27--25 ,"םינפח



 21 ןדיי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטבישעג וד

 ןשיווצ רענניפ םעד ןניילנײרַא --- יזנּכשַא ?אומש דימלת ןייז יוצ ווירב א

 ךיא סָאװרַאפ דלַאװג ַא ןכַאמ ךיילג ןלעוו ייז ;םיאנוש עניימ ןופ ןייצ יד
 ;ענערּבראפ וצ ךימ ןייז טיירג ןלעװ ןוא ןלעווק עדמערפ טימ ךימ ץונַאּב

 ענעסקופ ערעייז ןופ ןעלקַאפ עקידנרעקאלפ יד טימ ,רעליימ ערעייז טימ

 וי 1 'ןעלדייוו

 ןא ,טלייצרעד ,יזנּכשַא לאומש רענייז דימלּת רעד עקַאט ןוא

 ןיא סע, .טנערּברַאפ ןיילַא ןטּפירקסונַאמ ענייז ךס ַא טָאה ונידימליד

 ךכ א טָאה רע ױזַא יו --- יזנּכשַא ךיז טנַאלק --- ןלייצרעד וצ רעטיג

 -עג ,טסָאקעג ימ ליפ יױזַא םיא ןּבָאה סָאװ ,קרעוו עלופטרעוו ענייז ןופ

 ןּביירש טגעלפ רע :רענייטש ןייז ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,רעייפ ןיא ןפראוו

 וצ טּביירש אפוג ונידימליד ןוא .* "ןענעדּברַאפ רעייפ ןפיוא --- ןוא

 :ןסורד ''המכח תולבונ ,, סניּבר ןייז טלָאװעג טָאה רענעי תעשב ,ןיזנּכשַא

 טלָאװ ,ןסיוו ןיימ ןָא טּפירקסונַאמ םעד ןעמענוצ ןעוועג טינ טסלָאז וד ןעוו

 5 טנערּברַאפ ןוא ןפרָאוועג רעייפ ןיא גנַאל ןֹופ ןעוועג םיא ךיא

 ןייז ףיוא סָאלש ַא ןניײלפױרַא טזומענ טָאה ונידימליד תעּב ןוא

 רעדייא ןענעדּברַאפ וצ קרעוװ ענייז רעדנסַאּפ רַאפ ןענופעג ןוא ,ליומ

 ףעד יו ,ןעזעגוצ ןרָאצ טימ רע טָאה -- טייקכעלטנפע רעד ייז ןּבענרעביא

 ,טירפס-הלּבק ינימה לֹּכ טימ טציילפרַאפ טרעוו קרַאמ-רעכיּב רעשידיי

 "נָאלּפרַאפ סָאװ ,תויתוא יפוריצ ןוא ןוקירטונ ,תועבשה טימ ליפ ןוא לופ

 טסטחראפ טרעוו םיא .תוחומ יד ,גנוניימ ןייז טיול ,ןדליוורַאפ ןוא ןרעט

 -רַאוװ-קורד םניא ןעז ֹוצ טיירג זיא ןוא האצמה עשינואג סגרעּבנעטוג

 רענערט םעד טרעיינ ,רָאטקטפ-רוטלוק ןטסדנטיידַאּב םעד טינ טאטש

 ךיז טגָאלק -- ןמייצ עקילָאמַא, .גנודליוורַאפ ןוא שינרעטסניפרַאפ ןופ

 רעייז טסָאקעג ןּבָאה רעכיּב עכעלטפירשטנאה יד ןעו ---  ונידימליד

 ףיֹוא רָאנ ןקרעוו עלופטרעוו ןוא עכעלצונ זיולּב ןפיוק ןעמ טנעלפ ,רעייט

 ןּבָאה רעכיּב עקיטשינ ןוא עזָאלצונ יד ,םינלעּב ןעניפעג ךיז ןגעלפ ייז

 עדַאיל ַא ,ץראה-םע עדַאיל ַא טמוק רעּבָא טציא ,דוּביאל ןייג טזומעג

 רע ,םירפס ןקורד ךיז רע טמענ ;ןסיװ םיא ןופ לָאז טלעוו יד ליוו רע ,רַאנ

 ןעמָאנ ןייז ןוא ןרעטש רעקידנטכייל ַא ןרעוו רע טעוװו םעד ךרוד טניימ

 ןעמונעג המקנ טָאה רוּבנה ןושמש ױזַא יו ,השעמ רעד ףיוא גנוליּפשנָא ןַפ 1

 | .(5-4 ,15 ,םיטפוש) םיּתשילּפ יד ןופ

 רחאו רבחש םירקי םירובח המכמ דואמ יל רכ יכ; :148 ,"'המכח תולבונ,

 .'דוקי דוקיו בוּתבי :דימת וכרד ךכו .טפרש תועיני ןדמכ

 יבשויב ילצא םיחנומ ויה אלמלאו ,,,יתעידי ילב יתיכמ תחקלש םיבתכ םתואש, 8

 ,"םפרושו האה לא רשא שאה לא םכילשמ יתייה ,תרעובמ ינפל האָה תאו ףרחה תינ
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 טָאה טלַאטשעג עתמא ןייז .1 "תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןענייש םעוו
 -טניירפ ןיא רעדָא ,ךערּפשעג ןכעלנעזרעּפ ןיא זיולּב ןזיװַאּב ונידימליד
 טנאסערעטניא סרעדנוזַאּב זיִא טכיזניה רעד ןיא .םיבּתכמ תפילח ןכעל
 "רַאפ ןוא דניירפ ןייז וצ 1628 ןיא טקישעג טָאה רע סָאװ ,ווירּב רעגנַאל ןייז
 טָאװ ,ווירּב-ידידי א ןיא .? קָארט סיוא ןתנ ןּב חרז םִיַארַאק םעד ,רערע
 טָאה ,םִיַארַאק א ֹוצ רָאנ ינבר ַא וצ טינ ןעוועג טריסערדַא וצרעד ךָאנ זיא
 ןפָא :טייהרעטלעטשרַאפ ןּביירש וצ קיטיינ רַאפ ןטלַאהעג םינ וגידימליד
 ןגעוו טרמב ,ןגָארפ עזעיגילער ןגעוו גנוניימ ןייז סיױרַא רע טגָאז יירפ ןוא
 -ץעטיל רעשידיי רעד ןופ גנוצַאשּפָא עשיטירק .ַא טיג ןוא חלּבק ןוא קיטסימ
 טכעלטנמערַאפ ןזיא ווירּב ןקיזָאד םעד ֹוצ ריפניירַא רעד זיולּב .רוטַאר
 "'םינג ןיעמ ,, וצ חמרקח רעד ןופ םרָאפ ןיא ןּבעל סוגידימליד ייּב ןרָאװעג
 טיול) טכעלטנפערַאּפ לָאמ ןטשרע םוצ טָאה אפוג ווירּב םעד ,(1629)
 (שטילאה ןיא םכח ןשימִיַארַאק םייּב ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,עיּפָאק רעד
 רשוח טסיזמוא טָאה לעאכימ 2 (1840) ''םינפח אלמ , ןוא רענייג .א
 ןטשלעפעג ַא ןרענייג ןּבעגעגרעּביא ןּבָאה ייז זַא ,ןעמִיַארַאק יד ןעוועג
 'מטונ ןרעטנוא ךיז טניפעג עיצקעלָאק עטשרע סעשטיווָאקריפ ןיא ,טסקעט
 טָאה שטיווָאקריפ עכלעוו ,עיּפָאק (ה"י ןט17 םעד סיוא ךָאנ) עטלַא ןַא 8
 טסכעה זיא סע .םיבתּכ סנתנ ןּב חרז טימ ןעמאזוצ קָארט סיוא טכַארּבעג
 -וגיִרֲא םנופ טקעריד ןּביױשענּפָא זיא עיּפָאק עקיזָאד יד זַא ,ךעלנײשרַאװ
 חז ,, :רעּבײרשּפָא םנופ טפירשוצ יד טייג טּפירקסונַאמ ּבײהנָא ןיא .לַאנ
 פא איידנקמ אפור חמלש ףסוי ר"הומכ יחלאה םכחה חלשש בתכה חסונ
 "יארקח חרז ,, קורדסיוא רעד ,"ןתנ ר''מכּב יארקה חרז ר''הומכ םכחה
 רָאנ םִיַארַאק ןייק טינ זיא רעּבײרשּפָא רעד זַא ,ךעלרעּפנײשַאּב טזײװַאּב
 םעד רעדיװ טיינ ווירּב םוצ ריפניירַא םעניימעגלַא םעד ךָאנ .ינבר ַא
 ןיא עלעטש דעקיזָאד רעד זיּב ,הנה דע, :גנוקרעמַאּב ַא סרעּבײרשּפָא
 טיּפדמ רעד טָאה עקירעּביא סָאד .('םינג ןיעמ,, ןיא ה''ד) קורד ןיא ןענישרע
 רעד יו ןלעפעג טינ זיא םיא סָאװ ,רַאפרעד ךעלניישרָאװ ,טקורדעג טינ
 סָאװ ,םילּבוקמ יד ןגעו גנוניימ ןייז סױרַא ןפָא ױזַא טגָאז רעסַאפרַאפו
 ךיז טניפעג רעּבָא טּפירקסונַאמ ןיא .תמאה תמכח רעייז טימ ןריצלָאטש

 ,'ב 'מע ,1 ףד ,"המכח תולבונא וצ םערעררָאפ

 ,ןטּפירקסונַאמ עטכעלטנפערַאּפ םינ ענייז ,1555 ןיא ןרָאּבעג זיא ןתנ ןּב חרז :
 ,לארשי ןּב השנמ ןטנַאקַאּב םוצ ווירֹּבַא ןוא םיריש ,"םירישה ריש , ףיוא שוריפ ַא

 ,"עּפָאו ןופ קעטָאילּביּב רעד ןיא ןוא קעטָאילּביב-לַאנָאיצַאנ רעדַארגנינעל ןיא ךיז ןעניפעג

 ןיא שטיװָאקריפ טכעלטנפערַאפ ךיוא ּוירּב םעד םָאה רָאי ןבלעז םעד ןיא 5
 ,"רשיה תרנא לּפעק ןרעטנוא (עירָאטַאּפװעי) ווָאלזָאג
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 -ַאֹּב םעד ןופ טסקעט רעד .1 טכַארּבעג רעטייוו ָאד טרעוו סָאװ ,ץלַא

 עקידנטיידַאנמוא ץוח) םיטרּפ עלַא ןיא טכיילג * טּפירקסונַאמ ןדנפערט
 .טכעלטנפערַאפ טָאה רענייג סָאװ ,טסקעט םוצ (םייוניש עשיטסיליטס

 -טפַאשלעזעג ַא ךיא ןיּב --- ונידימליד טּביירש -- רוטַאנ ןיימ ךָאנ,

 עכלעוו רעביא ,ןגעוו יד וצ ,ןטכיש עטיירּב יד וצ טיצ ךימ ,שטנעמ רעכעל

 ךיא ןּבעג ,ןרעלקםיוא ךיא ?יוו יז ;קלָאפ םנופ עסַאמ יד טרעדנַאװ סע
 ןומ ןעמ סָאװ ,ןעקנַאדענ עּברַאה ןוא עפימ יד ץוח ,תועידי עקיטיינ יד

 ,הלונס ידיחי יד רַאפ זיולּב ןקעלּפטנַא ךיא ?עוװ ייז ןוא ,דוסּכ ןטלַאה

 | ."טניירפ ןוא םירבח עטנעָאנ עניימ רַאפ

 ריד לָאז ךיא -- ,רעטייוו רע טּביירש --- ,רימ ייּב טסטעּב וד ,,

 / םעד טימ ןענעקַאּב רעטנעָאנ ךיז שטנּוװ ןסייה ןייד ןיא ןייז קיפליחַאּב

 ,ןסיו ייז ָאט ,(דומלת ןופ רעגנעהנָא) רעננעק ענייד ןופ םענַאּב-טלעוװ

 ןשרָאפ-רוטַאנ וצ ?וטיּב סיורג טימ ךיז ןטלַאהרַאפ ןשטנעמ עקיזָאד יד זַא

 טשרוד סָאװ ,רעדעי ייז ייּב זיא טסאהרדַאפ ;הריקח רעשיפָאזָאליפ ןוא

 ,עדנילּב עקיזָאד יד מִא ,םיא וצ ייז ןעיירש ''!אמט וד ,קעװַא,, ,ןסיוו ךָאנ

 -מַאז ,ךיור ןוא טניוו ךָאנ ךיז ןנָאי ,ןשטנעמ עלופ תועשר ןוא סָאה טימ

 יד .ןטיײקשירַאנ טימ ייז ןעננערּברַאפ געט ערעייז ;ביוטש ןוא יורטש ןעל

 רעּביא ןציז ,''תוּפילק,, טימ ערעדנַא יד ,''תוריפס,, טימ ןָאט וצ ןּבָאה

 יד יו .''הרוא ירעש ,, ןוא ''זונא תננ,, םעד רעּביא ,הריצי רפס,, םעד

 יז ןלייצרעד ױזַא ,הנבל רעד יב קידנציז ןעלּפַאלּפ סָאװ ,רעּבייװ עטלַא

 ןיא ,רפוש ןינע ןיא ןקעטש סָאװ ,תודוס יילרעלּכ ןגעו תוישעמ עדליוו
 ייז .םינינע עפיט עכלעזַא ןנעוו ךָאנ ןוא ,ךיד ןטקנערּפשעג סוניבא בקעי

 -רַאפ ייז ןענייז םיּתשִילּפ יד יוװ ,תובָא יד ןוא טָאנ ןנעוו הּפי-לובינ ןדייר
 יַּפִא ןיא ,תולוגס ןוא תועימק ןיא ןּביולנ ,תומש ןוא ףושיּכ ןיא טביולג

 -עּבָאב ערעייז ןרעה וצ דנַאש ַא טושּפ זיא'ס .תועּבשה ןוא ןכערּפש
 יד ןוא יאדמשַא םעד ןנעוו ,תיליל רעטלַא ןוא רעגנוי רעד ןגעוו תוישעמ

 -יטַאּב רעייז ןוא תויתוא ּב"'כ יד ןנעוו ,תלחמ --- םידש עֶלַא ןופ עמַאמ

 תשורי ,הרוסמ טסייה סָאד טא ןוא .גנופַאשַאב-טלעוו רעד ןיא גנוקיכ

 יד טֶא םימ טנכערעגּפָא ךיז * קרעװ לעיצעּפס ַא ןיא בָאה ךיא ?תובָא

 ןגעװ ערעל רעייז טשינ וצ טכַאמעג ,(הרז הדובע ידבוע) רענידנצעג

 וירבד ורֹׁשְי אֹל יכ ראשה טימשה טיפדמה יכ הארננו םופדב אצמנ הנה דע 1

 אצמנ י"כב לבא .,.הלבקח תמכהב םיראפתמו םילבוקמ םשב ,,,םיראתמל ףינחה אלש

 | ."הארת רשאכ הכנ

 .ליד ןופ תורוש:סולש יד -טימ טַאלּב עטצעל סָאד טלעפ םּפירקסונַאמ םניא 2

 ,"םניינעב ךיראא אלא : רעטרעוו יד ייּב רעּביא ךיז טסייר שּפירקסונַאמ רעד) ווירב םוגידימ

 ,המכח תומולעּת} ןייז קפם:ילב ָאד טניימ ונידימליד 8
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 רעד זַא ,ןזיוװַאּב ןעמעלַא רַאפ תויַאר ערָאלק טימ ,תוריפס ןוא תֹוליצא
 רפס םעד ,ןסקיוװעג עדליוו ןוא רענרעד טימ לופ זיא 1 '"'םינומר סדרפ,
 -אבמוא ןַא םעּפע רָאנ ,הנקה ןּב אינוחנ 'ר טינ ןפַאשַאּב טָאה ''ריהּבח,

 ןוא ,טרעטנָאלּפרַאפ ןוא טיידדרַאפ זיא ''םיחלא תוכרעמ,, רעד ,רעטנַאק

 ייז .ןעקנאדעג ןוא ןכיוו ןיא םערָא ןיא ןואיל יד השמ רעטסּוװַאּב רעד

 ערעייז ןופ רע זיא טייוו רָאנ ,ןּפיל יד ףיוא ןעמָאנ סטָאג קידנעטש ןגָארט

 ,םישחל ןוא תועימק ,תֹועּבשה ערעייז טימ סיורג ךיז ןכַאמ ייז ;רעצרעה

 ---ןזייווַאב רעדנּווװ עסיורג תולונפ ערעייז טימ ןענָאק ייז זַא ,ןייַא ןדייר יז
 ןענייז גילפ עטסדנימ ןייק ;שינעדנעלּברַאפ ןּוא לדניווש רעטיול ןיא סָאד

 -עשטנעמ ערעטסניפ ,עקיטשינ עניילק .ןּביירטרַאפ וצ דנַאטשמיא םינ ייז

 םינ ייז זָאל !טניירפ ןיימ ,ייז ןופ ךיז רעטייוורעד --- ייז ןענייז ךעל
 רעטשרמולּכ רעייז ךרוד ןריפראפ טינ ךיז זָאל ,ןטערטרעּביא ל?לעווש ןייד
 ערעייז ןיא טכיל ןעניפעג טסעוװו טשינ ןיימ ..,טייקמורפ ןוא תודיסח

 -ךןַאֿפ רעיימ ןפיוא ייז טסעוו תעּב ייז ייּב רעסעּב ךיז םערַאװ --- רעכיּב
 םנופ ןֹוא טייח םנוּפ קרעו יד ןערּברַאפ ׁשֵא וצ ןוא ליוק וצ .ןענערּב

 ןיא טרָאװ סטָאנ ןכוז ןענָאק םינָארַאנ ןוא םישּפיט זיולּב ;יטַאנַאקיר

 תדובע, רעד ,'םלענה שרדמ,, רעד ,''לאיזד,, רעד יװ םירפס ענױזַא

 יו ןעדַאשט ןוא ןרעכיור ןעוט סָאװ ,''רהוז ינוקיּת, יד רעדָא ''שדוקה

 .ןעמיוק םנופ ךיור רעד

 ףךיא זַא ,רעטייוו וגידימליד טּביירש ,ןעניימ טינ רעּבָא טסלָאז

 -רעד רימ ןּבָאה ערעדנַא סָאװ ,דוסי ןפיוא זיולּב םילּבוקמ יד ןגעוו דייר
 -הלבק יד טרידוטש קיסיילפ ּבָאה ךיא זַא ,תודע ןיימ זיא טָאנ .טלייצ |

 ריד ןָאק ךיא ןוא ,ןטעטירָאטױא עטסערג יד ייּב תינויע ןוא תישעמ
 םָאד ,ןייז תוכז דמלמ ייז ןווּורּפ קידנעטש ןליפַא געלפ ךיא זַא ,ןרעווש
 ןענָאק דנַאש רעייז ןקעדרַאפ וצ ןוװּורּפ עלַא ןוא ןפלָאהעג טינ רעּבָא טָאה
 ןטימ םניא ןקעדרַאפ וצ ןוז עקיטביל יד קשח רעד יו ,חלועּפ עּבלעז יד ןּבָאה

 קיור ןוא ליטש ךיז ןטלַאהעג ןוא ןגיוושעג שטָאכ יז ןטלָאװ .נָאט ןלעה
 -רַאפ טנַאקעג זיא סע יװ ייז ךָאנ ןעמ טלָאװ ,םישּפיט רַאפ טסַאּפ סע יו

 זנוא ףיוא ןצייר ,טנייפ עטסנרע יד יוװ רעּבָא זנוא ןלַאפַאּב יז ,ןנָארט

 ,ןעיירש ייז .רענטרעגנייוו ערעזנוא ןּברַאדרַאפ ןוא טניה עדליוו יד ןָא

 רעד ןופ ןטסימ יד ףיוא ךיז ןרעגלַאװ ןוא רעטעג עדמערפ ןעניד רימ זַא

 ןיא טנקייל סע רעו זַא ,ןרעלקרעד ןצ הּפצוח יד ןּבָאה ייז ;עיפַאזָאליפ

 ןכוז קר ןעוט ןייֵלַא ייז ןֹוא ,תורוּת עדייּב ןיא טנקייל רעד ,''תוריפס,, יד

 ןכַאמ יייז .ןסענרַאפ ייז ןעוט אפונ הרוּת יד ןוא הרוּת רעד ןיא תודוס

 ,ליײט ןקידרעמייװ םניא "םינומר םדרּפא ןגעװ תוכירַאּב 1
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 "וצ טינ ?דניווש רעייז וליִפַא רעּבָא ןענָאק ייז ,,'רהוז,, ןטימ סיורג ךיז

 זַא ,ןרעכיזראפ ייז :ןניוא יד ןיא ןעמעלַא ןפרַאװ טינ ךיז לָאז רע ןקעד

 טכַארּבעג ךָאד ןרעװ טרָאד ןוא רעסַאפראפ ןייז זיא אנת רעד ןועמש

 ...ןרָאי רעטרעדנוה טימ רעטעּפש טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,םיארומא ןופ תועד

 טינ ,, ,ןרירפוצמוא ונידימליד זיא םילבוקמ יד טימ זיולּב רעּבָא טינ

 טעשזדנָאלּב לארשי קלאפ ץנַאג ןיימ --- ,ןגידימליד סיוא טפור --- ייז רָאנ

 תומולח עשיטסאטנַאפ ןוא ןשזַארימ ךָאנ ךיז טגָאי ,ןגעו עשלַאפ ףיוא

 לָאמא רעֹּבָא ךָאד זיא סע .ןסקיוועג עדליוו ןוא רענרעד זיולּב טלמַאז ןוא

 רעטכעוו עיירט יד ,םיאיכבנ עסיורג יד ןופ תורוד יד ןיא ,טייצ א ןעוועג

 ןוא ,ןדיי ייּב ןעוועג ןַאד ןענייז םימכח ןוא עטנרעלעג עליפ ;קלָאפ םנופ
 ןשידיי םייּב ןטסנוק ןוא ןטפַאשנסיװ יד טילּבענ טלָאמעד ןּבָאה ןייש יו

 .ןלַאװק יד טנקירטענפיוא ,טסיינ רעד זיא ןכָארּבעג --- רעּבָא טציא ,קלָאפמ

 יַאֹּב .קלָאפ םנופ רעריפ יד ןענייז רעטסניפ ןוא דנסיוומוא ,ןסיוו ןופ
 ןדעי ףיוא ייז ןקוק דשח טימ ,ךעלרעמעק עננע ןיא ךיז ייז ןּבָאה ןטלאה

 - ---תוינוציח,, תומכח ןרָאװעג ייז ייּב ןענייז תומכח עֶלַא ,ןסיוװ ןופ לַארטש

 עשידיי יד ןיא ןרָאװעג זיא רעטסניפ ןוא ,עטכַארּבעג ''דמערפ , רעד ןומ

 תומכח ןופ ןסייוו ,קלָאפ םנופ רעטכעוו יד ,םינּבר עקיטנייה יד .ןטלעצענ

 ייז גיט סָאװ .לזייא ןטימ סקָא רעד יו רעמ טינ גנושרָאפ-רוטַאנ ןוא

 ןייז ,טינ ייז ןפיירגַאּב קרעוו סטָאנ !ןצעזעג-רומַאנ ייז ןפראד סָאװ ,ןסיוו

 סאיבנ םוצ ייז ןּביילב ביוט ;ןיײטשרַאפ טינ ייז ןליוו ןפַאש ראברעדנווװ

 טָאה רעוו -- טעז ןוא ןניוא ערעיײא ךיוה רעד ןיא ףיוא טּבייה ;רעטרעוװ

 | ,1 "!ןפַאשַאּב ץלא סָאד

 טימ קָארמ סיוא חרז םִיַארַאק םעד ןָא טזייוו ונידימליד יו םעדכָאנ

 טקַאה ,ןעמענרַאפ ךיז ףרַאד רע רדס ןכלעוו ןיא ןוא םידומיל ערעסָאװ

 -רַאפ ךיז ףרַאד ''ארמגה ירפס ,, יד טימ זא ,ןענערָאװ וצ םיא קיטיינ ראמ רע

 ןוא אנַּת סלַא ןטליג ליוו ןזוא דובּכ ךָאנ ךיז טנָאי סָאװ ,רעד זיולּב ןעמענ

 רעּבָא ;ןייז וצ םנרפמ ךיז ןופרעד ןפָאה סָאװ ,יד רעֹדָא ,?ארשיב לודנ

 ,ןּבָאה טינ ללּכ סע ןפרַאד ייז ,ןעמַיַארַאק יד ה"ד ,''ארקמה יִלעּב ,, יד

 יזַא ייז טָאה ןעמ סָאװ ,םילשמ ערעייז טימ םישרדמ יד ךָאנ טרפּב

 . ךעלעגילפ-סיקשערעמ יו קיטיינ

 סונידימליד ןדנוּברַאֿפ גנע ךיוא ןענייז ןעמָאנ סנתנ ןּב חרז טימ

 -נסיוו רעד .טכעלטנפערַאפ ייז טָאה אפוג רּבחמ רעד סָאװ ,קרעוװ עקינייוו

 ,13--9 ,ןטרָאד 1

 וא אנת ארקיש הצריש ימל אל םא ,ארמנה ירפסל ךרוצ ןיא, : 4 ,ןטרָאד 2

 ארקמ ילעבל םלואו ,הרותה ילעּב לכ תילכת הוו ,הרהטב הנממ סנרפתהלו ,ארומא

 ,"םילמנה יפנככ םהל םהש ,םילשטהו םישרדמהח ש"כו ,םיליעומ םניא
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 וצ וירב א ךרוד טדנעװעג ךיז טָאה קָארט סיֹוא םִיַארַאק רעקירינַאּב
 ףלעווצ ןרעלקרע ךעלריפסיוא םיא לָאז רענעי ,השקּב א טימ וגידימליד
 :ןסיו ןופ ןטיבעג ענעדיישרַאפ ףיוא ןגַארפ עקיטכיוו רעייז םיא רַאֿפ
 -עג םיא ייּב רע טָאה ךיוא .גנושרָאפ-רוטַאנ ןוא עיפָאזָאליפ ,עיגָאלָאעט
 ונידימליר .ןבאנפיוא עשיטַאמעטַאמ עלַאסקָאדַארַאּפ 70 ןרעלקרע ןטעּב
 ץטלעטשעג ףלעווצ יד ןופ ןדעי ףיוא ;ןטעּב גנַאל טזָאלעג טינ ךיז טָאה
 -עפס ַא ןיא ןוא ,טעּברַא רערעדנוזַאּב ַא טימ טרעפטנעעג רע טָאה ןגַארפ
 -עטַאמ 10 יד טרעלקעגפיוא ''םותח ןיעמ , ןעמָאנ ןרעטנוא קרעוו לעיצ
 10 יד ןֹופ ךעלנעמ רַאפ ןענֹופעג רעּבָא טָאה רע .ןסקָאדַארַאּפ עשיטַאמ
 -טסא ןעלדנַאהַא סָאװ ,יירד עטשרע יד זיולּב ןכעלטנפערַאפ וצ ןטעּברַא
 ,םעטסיס רעיינ סקינרעּפָאק ןופ גנוטכיילַאּב רעד ןיא ןנַארפ עשימָאנָאר
 ןיא 'םינג ןיעמ , ןעמָאנ םעד רעטנוא ןענישרע ייז ןענייז 1029 ןיא ןוא

 ןבלעז םעד ןיא זיא'ס ּוװ ,יירעקורד סלארשי ןֹּב השנמ ןיא םַאדרעטסמַא
 ."םותח ןיעמ,, סוגידימליד ךיוא ןענישרע רָאי

 ןיא טּביירש ונידימליד תעּב ,חצילמ עטושּפ ןייק טינ רעּבָא ןיא סע
 נרעדנַאװ סע ּווװ ,ךַאילש ןטיירּב םוצ טיצ ךימ ,, :ןתנ ןּב חרז וצ ווירּב ןייז

 "םיוא ןענָאק םיא לָאז ךיא ידכּב ,ןומחה רעטושּפ רעד ,םלוע רעסיורג רעד

 -טנ םיא ןיא ךיז טָאה קרַאטש וצ .''תועידי עכעלצונ םיא ןּבענ ,ןרעלק
 לָאז רע ,רָאטַאטינַא ןוא רערעלקפיוא ןַא ןופ טנעמַארעּפמעמ רעד טריּפש
 *סקלָאפ עמיירב יד ןרעלקפיוא קשח םעד ןקיטשרעד קִיור ךיז ןיא ןענָאק

 יטרטש ןוא ןעגנויושנָא עשיקנערפטלַא יד ןגעק ףמַאק א ןריפ ןוא ןטכיש
 ןיא רע ,ךטלדעש ןוא רענַאיצקַאער רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע סָאװ ,ןעננומ

 טָאה ,אנעדָאמ-יד הירַא יו .ןעוועג טינ רוטַאנ-רעפמעק ןייק ךיוא רעּבָא

 טרעהענ טינ ,ןזיוועגנֶא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יווװ ,וגידימליד ךיוא

 טומ ןקימיינ םעד ןּבָאה סָאװ ,רעטסיינ עטלָאטשעג טסעפ ,עצלָאטש יד וצ

 ;קידתונשקע ןַא ןריפ וצ ןסָאלשטנַא ןוא ןפָא ,טפַארק עשילַארָאמ יד ןוא
 ןיא ןנָארט ייז סָאװ ,תמא םעד רַאפ ןוא ןלַאעדיא ערעייז רַאפ ףמַאק

 רעשילַארָאמ ןייז ןיא ןייז הדומ רעּבָא ךיז טמעש ונידימליד .ןצרַאה

 וצ ךיז רע טסיילפ ,ןרעפטנערַאפ ךיז אפונ ךיז רַאפ ידכּב ןוא ;טײקכַאװש

 ןטייצ עלַא ןופ רענעמ עסיװרג עֶלַא -- ןיילַא רע רָאנ טינ זַא ,ןזייוורעד

 רעד רַאפ ןעגנויושנא ןוא ןעננוגייצרעּביא ערעייז ןטלאהַאּב ןנעלפ
 ןעגנונייצרעּביא ערעייז .ןטלַאהַאּב .ןזיירק עטייוו יד רַאפ ,טלעוו רעטיירּב

 ןּב השמ ֹונֹּבר יו רעפמעק רעקיטומ ַאזַא 1 דומלּתה ימכח יד ןגעלפ
 ןגָאזסיױורַא ןפָא טָאהעג ארומ טָאה ןוטלּפַא רעסיורג רעד ךיוא .* ןומיימ

 ,237--244 ,"המכח תולבונג 1
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 ךיוא .וםילשמ ןוא םיזמר טימ ןדייר רַאפרעד טנעלפ רע ןוא ,תמא םעד

 ןוא תמא םעד טינ ןנָאז ,ונידימליד ףיסומ זיא ,רעקנעד עקיטנייה יד

 ֹוצ םיּכסמ ןענייז ייז זַא ,טשרמולּכ ךיז ןכַאמ ןוא םיחלג יד ןענעפנח

 ונידימליד טגנערב ,ןרעפטנערַאפ ֹוצ ךיז ידכּב .? תועד עשלַאפ ערעייז

 ףלמ רעד לואש תעּב זַא ,טלייצרעד .טרעוו סע וו ,הדגַא עטלַא ענייש ַא

 טָאה ,ןטָאש סאיבנה ל?אומש ןפורענסיורא רוד ןיע ןיא טָאה לארשי ןוופ

 רעשידרע רעד ףיוא ןעוועג ןיּב ךיא תעַּכ , ;ןלואש טרעלקרע ןפָא רענעי

 ,טנָאזעג םינ תמא ןצנַאו םעד ךיא ּבָאה ,רקש ןופ טלעוו רעד ףיוא ,טלעוו
 ךיא ןעו ,טציא .ןענענרה ךימ טסעוװ וד טָאהעג ארומ ּבָאה ךיא לייוו

 םעד רָאנ ןרעה רימ ןֹופ וטסעו ,תמא ןופ טלעוו רעד ןיא ךימ ןיפעג

 ,ג "תמא םענייר

 ןיא רעייט ,טַארקַאס רימ זיא רעייט ;וליפַא טנָאז לטרעוו טלַא ןא

 טשטייטרַאפ ,ךָאד ,ץלַא ןופ רערעייט רימ זיא תמא רעד רָאנ ,ןוטלּפַא רימ

 יד זיולּב רעּביא רעּבָא ןעמ טינ תמא ןרעייט ןקיזָאד םעד ,ונידימליד

 יד ןהנעט טסיזמוא טינ ןוא ,(ןיעונצל אלא התוא  ןירסומ) הלונס ידיחי

 -עשצב עלַא יד ןשיווצ ךיז טָאה חכיּת רעד ןיא ןחנ ייּב זַא ,רענַאזלטרעװ

 ןייק טלעוו יד ךָאד ןָאק םיא ןָא לייוו ,רקש רעד ךיוא ןענופעג ןשינעפ

 ונידימליד טרעלקרע -- ?לּכ ַא רימ ןופ ןּבָאה טסלָאז , ,ןּבָאה טינ םויק

 וצ ןעננילעג טעוװ ריד זַא ,ןעניימ טינ לָאמ ןייק טסלָאז --- רענעייל םעד

 סיֹוא רעסַאפרַאֿפ םנופ םענַאּבטלעװ ןקיטכיר םעד רָאלק ףיוא ןסיוורעד

 ענענרָאברַאפ יד טקעלּפטנַא ןענייז ןיילט טָאנ רַאפ רָאנ .קרעוו ענייז

 + "ץרַאה סנשטנעמ םנופ ןשינעפיט

 ענייז ןנָאזסױרַא ןפָא טומ םעד טָאהעג טינ טָאה סָאװ ,וגידימליד
 רע .ןגיװשרַאפ ןצנַאג ןיא ןייז טלָאװעג טינ ךיוא טָאה ,ןעקנאדעג עיירמ

 יו ,רענעי .ַאנעדָאמ יו ןעלטימ ערעדנַא טצונעגסיוא ייּברעד רעּבֶא טָאה

 ךיז ןטלַאהַאּב ,שינעטלעהַאּב ןיא ןליּפש רעדָא טנעלפ ,ןעזענ ןּבָאה רימ

 טנעלפ רע רעדָא ,וארבנ אלו ויה אל סָאװ ,ןעמענ עטכארטענסיוא רעטנוא

 ןדייר --- ינוּברנ השמ ןוא ארזע ןּבא םהרבַא ןופ ךרד ןטלַא ןפיוא ןייג

 ,11 ,"המכח תולבונ 1

 וננמז יפוסולפ םישוע רׂשאכ םתועטלו םינויה ינהכל םינפ רינסחלו; ; ןטרָאד 2

 | ,"םתמועל םיוחתשמו םיכרוכ

 אמלעב אניוה ןוכיבנ אנוה דכ :ל"א :'ב 'מע ,20 ףר ,"המכחל ףרצמ} 8
 ינימ עמשת אל טושקר אמלעב ןאכ אנא םרב ,יננילטקת אמלר ךנימ אנליתדד רקשד

 .,.טושקד ילימ אלא

 דריל ךשפנב המדת אלש ךריב רסוט יגא לודג ללכוא 120 ,'המכחל ףרצמ, 4

 ,"בל תומולעת ערוי ודבל םשה יכ ,םהירפס ךותמ םירבחמה תעד ףוסל
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 -רעוו עבלַאה ןוא ןשינערעהוצנָא ,םיזמר רעטיול םימ ,ןושל-םוטש ףיוא

 -הַאפ ןקיטרַאנניא ןַא טימ טצונַאב ךיז טָאה רעּבָא ונידימליד .רעט
 -עג ןֹּבָאה סָאװ ,תואצמה ענױזַא ףיוא ןלַאפ טגעלפ ןוא ליטס ןטלעטש

 סונידימליד רַאפ ןענייז שיּפיט .תועיבצ רעשיטיוזעי רעתמא טימ טקעמש

 -ַאּב ןרעוו סע ּוװ ,''םילא ,, ןיא .'המכחל ףרצמ ,, ןוא ''םיִלא , ןייז חסונ

 ךיוא טרעיינ ,ןגַארפ עשיטַאמעטַאמ-שימָאנַארטסַא רָאנ טינ טלדנַאה

 ונידימליד טכַאֿפ ,רעטקַארַאכ ןשינַאלָאעט-שיּפָאזַאליפ ןֹופ ןעמעלבָארּפ

 םעד רעטנוא ךיז טלַאהַאב ןוא ,רׂשֹּכ ?סיפ ריזח, ןֹופ ?עטשנָא םעד

 .ץעמ חשמ ןוא ןתנ ןּב חרז ןעמִיַארַאק יד ,רערערַאפ ייווצ ענייז ןופ םעריש

 ןוא ןרעדנַא םוצ רענייא ןּביירש ייז סָאװ ,ווירּב רעייז רעּביא טקורד רע

 וגידימליד זַא 1 ןזיוואב טלוּב רעּבָא טָאה רענייג ;אפוג םיא וצ ךיוא

 ןוא סנגייא ןייז ךס א דוסּב טלעטשעגניירַא ווירּב עקיזָאד יד ןיא טָאה

 ,ןעמיַארַאק ייווצ ןופ ןעמענ יד רעטנוא ךיז קידנטלאהַאב ,ןפוא אזַא ףיוא

 טייצ רענעי רַאפ ,ענענייא ענייז דנַאּבַארטנָאק רותֹּב ךרוד רע טלנומש

 סיורא טינ רע טגָאז גנוױשנָא-טלעװ ענעגנייא ןייז .ןעקנאדעג עיירפ רעייז

 סצעמ ןיא ןבענעגרעּביא טרעוו יז רָאנ ,ןעמָאנ םענעגייא ןייז רעטנוא

 עשיפַארנָאיּב רעּביא טינ ץעמ ּוװ ,(81--921 ,''םילא,,) ןתנ ןּב חרז וצ ווירּב
 -ָאק ףיוא קוק סוגידימליד טימ ךיוא טנעקַאּב ןוא ןיּבר ןייז ןגעוו םיטרּפ

 -בָארּפ עשיגָאלָאעט עקיטכיוו עקינייא ףיוא ןוא ןעגנוקעדטנַא סקינרעּפ

 רעד ןיא דניק-רעדנּוװ ןטימ השעמ יד זיא שיּפיט סרעדנוזַאּב ,ןעמעל

 טשריפ םנופ ףיוה םייּב טצרַא סלַא טכַארּברַאפ טָאה ונידימליד סָאװ ,טייצ

 ןעגנולקעג ןלױּפ ץנַאנ רעּביא תוליהק עשידיי עלַא ןיא טָאה ,ל?יױװיזדַאר

 רַאפ ןוא תואיבנ טנַאזעג טָאה סָאװ ,עלעגנַיי רעגננידיירנ קירָאי-ריפ א טימ

 ,ףיורעד קידנקוק םינ .רעדנּוװ עטסערג יד ןזיוװַאּב ןניוא יד ןיא ןעמעלַא

 ןגָאז קינייוװסיוא רע טגעלפ ,ירבע טנָאקעג םיוק טָאה דניק סָאד סָאװ

 ןעמוק ןגעלפ טעטש עֶלַא ןופ .רהוז רעדָא דומלּת םעד סיוא ןטָאטיצ עצנַאנ

 ייּברעד ןוא ,רעדנּוװ עסיורג סָאד ןניוא ענענייא טימ ןעזייּב ןשטנעמ

 ןקיזָאד םעד ןֹופ רעטָאפ ןכעלקילג םעד תונּתמ ענייש טימ ןעקנעשַאּב
 -ַאֹּב תומיתח עקיטנעהנגייא טימ ןּבָאה םינּבר עטסערג יד ,דניק-רעדנּוװ
 ייברעד ןוא ןעזענייּב ןייֵלַא ןּבָאה ייז סָאװ ,רעדנּוװ עסיורג יד טקיטעטש

 -רעדסיוא טָאג ןופ סָאד טָא טעוו רשפא זַא ,גנונעפָאה יד טגָאזעגסױרַא
 -םיוא ןייז הכוז דניק-רעדנּוװ עטקידעננַאּב שדוקה-חור טימ ןוא עטלייוו

 טימ ידכּב ,גניריירג ןייק טזָאלעג ךיז טָאה וגידימליד .''ץק,, םעד ןקעד

 םעד ןגעװ טלייצרעד ןרעוו סָאװ ,רעדנּוװ עֶלַא יד ןעז ןניוא ענענייא

 ,ה"א 92 ,90 ,89 ,50 עו טסקעשט ןשטיײד ןיא ,| ,עדעררָאפ ,"םינּפח אלמ; 1



 125 ןדיי ייּב ריטַארעמיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 וצ ןעננולעג ךיילנ ונידימליד ןזיא טרָא ןפיוא .עלעגנִיי ןקניניילק ןקיזָאד

 סלגניי םעד דצס ?דניווש א יװ רעמ טינ זיא ץלַא סָאד זא ,ןזייוורעד
 .תונּתמ טימ טלענ ךס א טרַאנענסיױא ןפוא ַאזַא ףיוא טָאה סָאװ ,רעטָאפ
 -עיצַאטינַא סלַא ?דניווש ןקיזָאד םעד ןצונסיוא ןסָאלשַאּב טָאה ונידימליד

 -דעש רעד ןנעק ןוא ןומה ןקידנסיוומוא םנופ ןּביולגרעּבָא םעד ןנעק לטימ

 אדר ךיוא רָאנ .םיסינ ילעב ןֹוא ןעמשי-ילעּב ענעדיישרַאפ ןופ עלָאר רעכעל

 טצונ רע :ןעמָאנ םענענייא ןייז רעטנוא סױרַא טינ וגידימליד טערט

 "ראט ןענייז סָאװ ,םיא וצ ווירּב סנתנ ןּב חרז ןופ םענייא סיוא ייּברעד

 קראטש ווירּב ןקיזָאד םעד ךיוא טָאה ונידימליד ,!'םילא,, ןיא טכעלטנפע
 ונידימליד ייּב ןָא ךיז טנערפ ןתנ ןֹּב חרז .ןקורד ןראפ '!טעּברַאענרעּביא ,,

 ןעמ סָאװ ,רעדנווװ ןיא ןוא םידש ןיא ןּביולג םוצ ךיז טלַאהרַאפ רע יו

 עשינַאמ ןוא םישחל ,תועּבשה ,תועימק ןופ ףליח רעד טימ ןָאט ןָאק

 סע ןעמ ןאק יו ,םּת תלאש ַא קָארט סיוא חרז ךיוא טנערפ בֹנַא .תולוגס
 רעילָאדָאּפ ןופ עלעגנִיי עניילק סָאד טגָאז'ס טָאװ ,תואיבנ יד ןרעלקרעד

 ןיא ?ףושיּכ השעמ זיא סָאד רעדָא ךאלמ ַא םיא סיוא סע טדער יצ ?טנַאק

 אהו ,ןייז קּפוסמ טינ רענייק ךָאד ןָאק ,טוט עלעגניי סָאד סָאװ ,רעדנּוװ יד

 ,םינּבר עטסערג יד ןופ םענייא ןופ ווירב א רימ רַאפ טניל טָא :חיאר

 ערעדנַא עליפ ןוא רע זַא ,תודע טנָאז רענעי ןוא ,ווָאנָאטאס סיוא םייח 'ר

 ךיא ןוא ,ןעזענוצ ץְלַא סָאד ןניוא ענענייא ערעייז טימ ןּבָאה לארשי ילודג

  םיא טימ ןיילא ךיז טלָאז ריא ידכּב ווירב םעד רעביא עקַאט ךייֵא קיש

 חרז רעֹּבָא טמוקַאב ענַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע ןַא  ןענָאקַאּב

 ,חילש א ךרוד רעדיו עקַאמ רָאנ ,ונידימליד ןופ םקעריד טינ ןתנ ןּב

 ומות יפל חישמכ ץעמ ךיז טכַאמ ןחרז יוצ ווירּב ןייז ןיא .ץעמ השמ ךרוד

 עלימ ןוא םינּבר עשיליוּפ עטסערג יד ױזַא יו ,אחרוא בנַא טלייצרעד ןוא

 רעגנידיירג סָאד סָאװ ,רעדנּוװ יד ןעז ןעננַאגעג ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט

 סָאד זא ,ןזיוורעד טָאה ונידימליד יּבר ןייז רָאנ ,ןזייוװַאּב טנעלפ דניק

 ,2 רעטָאפ סדניק םעד דצמ ל?דניווש רעטיול זיא

 ;טרָאװ קיצנייא ןייק טימ ּפֶא טינ ףיורעד ךיז טפור אפוג וגידימליד

 רעװָאנַאטַאס םעד טרָאװ ייּב טרָאװ ּפָא טקורד רע :ךַאז ןייא רָאנ טוט רע

 -ענוצ טשרמולּכ םיא טָאה קָארט סיוא חרז םִיַארַאק רעד סָאװ ,ווירּב סבר
 טקישעו טָאה בר רעװַאנַאטַאס רעד סָאװ ,ווירב ןקיזָאד םעד ןיא .5 טקיש

 םיסינ יד ןנעװ תולעּפתה סיורג טימ טלייצרעד טרעוו ,נרעּבמעל ןייק

 ,15 ,"םילא, 1

 ,50 ,ןטרָאד 2

 | ,65 ,ןטרָאד 5

(15) 



 גרעבניצ ,י ר"ד 2200

 ענענייא ענייז רַאפ ןזיווַאּב טָאה דניק ערַאּברעדנּוװ סָאד סָאװ ,תואלפנו

 ---םייח 'ר בר רעד טקידנערַאפ---ָאד לייצרעד ךיא סָאװ ,ץלַא סָאד , .ןגיוא

 ןקיזָאד םעד ןופ ּבָאה ךיא סָאװ ,םעד ןגעק םי ןיא ןּפָארט ַא שממ זיא

 יד ןענייז טשטנעבעג -- ' !הלא ?כ התארש ןיע ירשא,, ''!ןעזענ דניק

 .ווירב ףוס םוצ בר רעד סיוא טפור ,ןעזעג ץלַא סָאד ןּבָאה סָאװ ,ןניוא

 .ףעלדניוש ַא ןטטאלראש א ױזַא יו ,טנעמוקָאד ןקיזָאד םעד טָא

 ונידימליד טָאה ,בר ןקיטלינכיילנ ןעמורפ םעד ןרָאנ םוצ טכַאמעג םָאה

 רעד טָא זַא ,טוו רעייז טיײטשרַאפ רע .םישורּפ םוש ןָא טכעלטנפערַאפ

 פיפ טקריוו ,ןרעדנַא םעד טקיש בר ןייא סָאװ ,ווירּב-תודידי רעקיזָאד
 ןזָאלראפ טינ ךיז ראט ןעמ,, .טעלפמַאּפ רעטספראש רעד יווװ רעקרַאטש

 יו ,וויַאנ יו ,טעז טָאנ ,םינּבר ערעזנוא ףיוא ,רעטכעוו ערעזנוא ףיוא

 סטכינעגיוט עדַאיל ַא ,רעלדניווש רעטסדניפ ַא ,ןענייז ייז קיּביױלגטייל |

 סָאד טנָאז רע רָאנ ,וגידימליד טגָאז ױזַא "'!זָאנ רעד ייּב טכייל ייז טריפ

 םעד ּפִא טקורד רע סָאװ ,טימרעד זיולּב ,םוטש קידנגייווש ,רעטרעוו ןָא

 ,וָאנַאטַאס סיוא בר ןעמורפ םנופ ווירּב-תולעּפתה

 רעמ טינ ןעווענ רעּבָא זיא סנילעּב םעד עלעגנַיי ןטימ השעמ יד

 וצ ונידימליד ראפ ןעוועג זיא רעקיטכיוו ליפ ;דָאזיּפע רעקילעפוצ ַא יו

 -רעּבֶא ןרעטסניפ ןופ גנוטסעפ-טּפיוה יד ןּבָארגרעטנוא ןוא ןפמעקַאּב

 םונידימליד טיול ,ןעמאטש םיא ןופ סָאװ ,רוקמ ןטסקיטכיו םעד ,ןּביולנ

 א ,ןרַאּברעדנּוװ ןוא ןכעלריטאנרעביא ןנעװ סעדנעגעל עלַא ,גנוניימ

 ,םישהחל ןוא תולונס עשיגַאמ עלַא יד ךיז ןעמדיוו ןוא ןרעמ םיא קנַאדַא

 /םילבחמ ינימ עֶלַא ןיא ,תועימק ןוא תועבשה ןיא ןּביולנ רעדנילּב רעד

 ,רהוז םעד --- קיטסימ ןֹופ וּבילּכ םעד ,תיישעמ הלּבק יד --- םיסיזמ ןוא

 אנוש רענעסיבראפ רעד ןעוועג ונידימליד ךיוא זיא ַאנעדָאמ-יד הירַא יו

 טָאה אנעדָאמ רעדייא רעירפ דנטיידַאּב ךָאנ ןוא ,הלּבק ןוא קיטסימ ןופ

 "ןלעטשזיולב , ןסָאלשַאּב טידיסליד טָאה ,ןבירשעגנ ''םהונ ירא, ןייז

 רעּבָא ןיא המַאק ןיא .,רהוז םעד ןריטידערקסיד ןֹוא ,תיישעמ הלּבק יד

 .טנעה יד ןיא רעוועג קיטרַאנניא ץנַאנ ַא טימ ןטָארטענפױרַא ונידימליד

 טרעו סע וװ ,'תדה תניחּב,, רעשיטסילַאבַאקײטנַא סונידימליד והילא

 זַא ,גנוניימ רעד ןגנעק טפמסעקענ תויַאר עכעלטפַאשנסיוו-שיטירק טימ

 ןוא ,די-בתּכ ןיא ןּבילּבעג ץלַא ךָאנ זיא --- רפס שינומדק ַא זיא רהוז רעד

 ךייר ױזַא ןּבָאה ןעננומערטש עשיטסימ יד ןעוו ,ןטייצ סוגידימליד ןיא
 טאה ס רעוו ןטלעז ןוא ןרָאװעג ןסענרַאפ ןיטולחל רע זיא --- טילּבענפיוא

 ןיא ןבעלוצפיוא ןסָאלשַאּב טָאה אידנאקמ ר"שי ,םיא ןופ טסּוװענ ךָאנ

 .רעירפ עז 1
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 בנַא ןוא ןדייז-רעטלע ןייז ןופ קרעוו ענעסעגרַאפ סָאד רוד ןייז ןופ ןורּכז
 הלּבק ןופ רענגעק םענעסיברַאפ ַאזַא ןופ טראוװסולש ןטימ ןעמַאזוצ ךיוא
 -םיורא ןפָא טומ םעד טַאהעג טינ רעּבָא טָאה וגידימליד .יזנּכשַא לואש יו
 -רעד טכַאמ רע .''תדה תניחּב ,, לעּב ןטימ העד ןייא ןיא זיא רע זַא ,ןזייוו
 ןיא רע .רעננעק רענעדײשטנַא רעד זיא רע זַא ,לעטשנָא םעד רַאֿפ
 זיא, ךוּב עכעלרעש עקיזָאד סָאד סָאװ ,טקִיורמואַאּב קרַאטש טשרמולּכ
 ןסָאלשַאּב ראפרעד טָאה רע } ,טלעו רעצנַאג רעד רעּביא טײרּפשרַאפ
 רעפטנע ןייז טימ ןעמאזוצ ,בנַא ,רָאנ ,תונעט ענייז עלַא טשינ וצ ןכַאמ

 סיוננשא לואש טימ אפונ 'תדה תניחב, םעד ךיוא לייוורעד רע טקורד
 ךיז טקעלּפטנַא 1 טפירשנגעק טונידימליד ןיא עקַאט ןוא ..טרָאװ-סולש
 יו ,רעינַאמ עשימעלַאּפ עקיטראננייא ןוא חסונ םונידימליד ןטסטלוּבמַא
 -ץראוש ןופ ווירב, עטמירַאב יד ןופ רעסַאפרַאפ עטנַאקַאּבמוא יד
 ףיוא טערט ױזַא ,(801840146 סעפסטזסזטומװ עוזסזטזמ) "סםעקינהאמ

 רע רע .קַאמורפ ןטַאװעמּת א ןופ עקסַאמ רעד רעטנוא סױרַא וגידימליד

 ףיוא ןוא קיטסימ ןופ קרַאטש טלַאה רע ,?ּבוקמ רעטייה סלַא ךיז טרעלק

 ?ואש) דימלּת ןייז ןופ ןוא ''תדה תניחּב , לעּב םעד ןופ ןלַאֿפנָא עלַא יד

 / סלא רָאנ ,תֹויַאר עשיפָאזָאליפ טימ טינ ןרעפטנעּפָא רע טעװ (יזנּכשַא
 "רעפעג רעּבָא זיא הלּבק ןופ ''דניירפ,, רעקיזָאד רעד .* ןימאמ רעטושּפ

 "חמבכחל ףרצמ , ןייז ןיא רעביא טרזח רע .אנוש םענעפָא םנופ רעכעל

 רע ;הלבק רעד ףיוא טכַאמ ''תדה תניחּב , לעב רעד סָאװ ,ןלַאפנָא עלַא

 טשרמולכ ץֵלא סָאד ןוא ,רעננעק-הלּבק ערעדנַא ןופ תועד יד ךיוא טננערּב

 ערעייז טעדנירנאבמוא יו ,ןזייוורעד ןוא ןרעפטטנעּפָא ןעמעלַא ייז ידכּב

 -רעּביא טשינ ןוא זָאלּברַאפ ױזַא רעֹּבָא זיא רעפטנע רעד .ןענייז תונעס

 רעסאפרַאֿפ רעד טמסענ ,טנעמָאמ ןייא ףיוא ,גנולצולּפ ןוא ,קידננייצ

 "רעדמוא ךיז רַאפ טעזרעד רענעייל רעד ןוא ,םינּפ םנופ עקסַאמ יד ּפָארַא

 יד ףיוא ?כיימש ןשינָאריא ןטימס רעקיטירק ןשיטּפעקס םעד טראוו

 .רענעייל ןוויאנ םנומ קזוח ייברעד ךָאנ טכַאמ רעסַאפרַאֿפ רעד ןוא ,ןּפיל

 ידכּב זַא --- ,ונידימליד ןסאלענ .טלייצרעד -- ,טפָא ץנַאנ טפערט סע;

 ןבירשענ רעכיּב יד ןיא ןרעוו ,הררש א רעדָא טָאנעצעמ ַא ןָאט וצ בילוצ

 ,"שמל ,טָא ..טינ םעד ןיא ןביולג אפונ םירּבחמ יד סָאװ ,ןכַאז עכלעזַא
 תמכח רעד רַאפ טסעפ ייטש ןוא ןפָאזָאליפ יד ןנעק ךיא ביירש טציא ,ךיא

 םעד ןנעוו ךימ טָאה סע סָאװ ,ראפרעד זיולּב רעֶּבָא ךיא וט סָאד ,הלבקח

 טציא טלַאה רעכלעוו ,ןטשריפ עשידיי עטסבושח יד ןופ רענייא ןטעבעג

 ,1629 ןיא לעזַאּב ןיא "חמכחל ףרצמ, ןעמָאנ ןרעטנוא םכעלטגפערַאפ 1

 ,28 ,"המכחל ףרצמע 3
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 ,טעדניירפַאּב רעייז םיא טימ ןיּב ךיא ?ייוו .םילּבוקמ יד ןופ קרַאטש רעייז
 העד רעדנַא ןַא ןרעוו גָאט ןקידנגרָאמ רעֹּבָא רע לָאז .ּבילוצ םיא ךיא וט
 ןּביול לָאז ךיא ,ןטעּב ןַאד ךימ טעװ רע ןוא ,עיפָאזָאליפ ןעמוקַאּב ביל ןֹוא

  ,ןדנעל עניימ ןטרוגנָא ךיילג ךיא לעװ -- ןײרַא גָאט ןיא עיפָאזָאליפ יד

 ףיילנ ןוא 1"קנַאדעג ןשיפָאזאליפ ןרַאפ ןפמעק תובהלתה סיורג טימ ןוא

 -עגנָא רעדיו טרעוו ,גנורעלקרע רעקידהּפצוח-שיניצ רעקיזָאד רעד ךָאנ

 "םימ רעקידתובהלתה רעד זנוא רַאֿפ טייטש רעדיוו ןוא ,עקסַאמ יד ןָאט

 -םימש-תַארי ַא טימ ןוא ןניוא עטצַאלגרַאפ טימ טלייצרעד סָאװ ,רעקיט
 עסיורג יד ןוא ,םילּבוקמ עקילָאמַא יד ןגעוו תוישעמ עכעלרעדנּוװ םינּפ

 י'ףא רעד ןזיװַאּב ננַאפ טינ טשרע טָאה'ס סָאװ ,םיתפומ ןוא םיסינ

 לָאז ןעמ סָאװ ןעוועג ףָאזָאליפ ןייא שטָאכ לָאמַא ןעוו זיא יצ , ,שודקה

 ףרצמ ,, לעב רעד טנערפ --- .?םיתפומ עכלעזַא ןלייצרעד םיא ןנעוו

 עקידנגלַאפ םייג ,טראװרעדמוא ץנַאג ,ףּכיִּת עקַאט ןוא .* ''המכחל

 ןיא .גנידיירנ סיוא עלענניי ןשיליוּפ ןטימ חשעמ יד רעּבָא , :גנוקרעמַאּכ

 ךיא ןעוו ,גָאט ןּבלעז םעד ןזיוורעד סָאד ּבָאה ךיא יוװ ,לדניווש רעטיול

 רערעטלע סונידימליד עקַאט טריטיצ טסיזמוא טינ 3 ''ןעמוקעג ןיהַא ןיּב

 ןוֿפ עלעטש עקיזָאד יד ''םהונ ירא, ןייז ןיא ,אנעדַאמ-יד הירא ,רוד-ןּב

 זא ,ונידימליד ןנעוו גנוניימ ןייז ןקיטעטשַאּב וצ ידכּב ,,'המכחל ףרצמ,,

 ,הלּבקה תמכח ןופ רעקידייטרַאפ ַא רַאפ טשרמולּכ ךיז טלעטשרַאּפ , רענעי

 עניוזא ןוא 4 'ףענגעק רענעדיישטנַא ריא רע זיא רעּבָא ןתמא רעד ןיא

 רעניילק ןייק טינרָאג ןיא ''המכח ףרצמ ,, ןיא ןעניפענ ןעמ ןָאק ןלעטש
 ""תדה תניחּב , לעּב רעד סָאװ ,תויאר עלַא ,לשמק ,טגנערּב וגידימליד ,לָאצ
 שינומדק ןייק טינ זיא ''רהוז,, רעד זַא ,ןזייוורעד וצ ידכּב סורַא טלעטש

 יד טינ ןקידירפַאּב םיא זַא ,לעטשנָא םעד טשרמולּכ טכַאמ ונידימליד ,רפס

 רעֹּבָא זיא קיטירק ןייז .םיּככמ טינ ייז טימ זיא רע ןוא תויַאר עקיזָאד

 רש וא ךלמ תשקבל אׂשונ תהו יא לע םירפס ורבח המכוא :20 ,ןטרָאד 1

 'ד תרזעל יתאציו םיפוסולפה ױננ ןאכ בבתוכ יכנא הנהו .,,םינימאמ םניאש המ ונתנו
 הנופ וננל רשא הדוהי ירש םיפולאה 'אמ יתיוצ ןכ יכ ,הלבקה תמכח דעב ץילהל

 ןוצר קיפחל ידומלמ יתינפ ותבהא תותונעב דמצנ יתויחבו ,םילבוקמח ירבדל םויה
 ינממ שקביו האיפוסוליפה תמבחל ואתיו יתא היהת תרחא תור רהמל םאו ;ותוממור
 יצלה רבגכ רוזאאו םישוח ץלחא ינא -- הבישות םידיננ ןיבו הממורתו הלסלס רמאל
 ."םיפוסוליפה דעב ןנהל

 ,ב 'םע ,15 ףד ,ןטרָאד 2

 ,ןמרָאד 5

 םגָאז רע ּוװ ,41 עז םרפּב ,66-665 ,50 :ןטרָאד ךיוא עז ,64 ,"םהונ ירא; 4

 ,"האופר ךרדב הכמ ר"שי ר"רחפ :ןוגידיטליד ןגעװ
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 טימ תונעט ענייז טקידנערַאֿפ אפונ רע זַא ,רענייטש ןוא טרַא ַאזַא ןופ

 תניחּב , לעּב םעד סיוא ןכּב ןעעז רימ,} :ענימ רעשינחצנ רעקידנגלָאפ

 ןעוועג סלַאפנדעי זיא רהוז םנופ רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ןיילַא תויאר ''תדה

 סָאװ ,םילּבוקמ בֹור סָאד יו ץראה-םע ַאזַא טינ ,ןשטנעמ רעקידנטיידַאּב ַא

 רעטיוא ןוא ,םישרפמ ענייז ןוא דומלת ןיא העידי םוש ןייק ןליפַא ןּבָאה

 ,טינ ןּביולג סָאװ ,יד וליפא ,רעננעק יד וליפַא ..,טינרָאג ייז ןסייוו חלּבק

 זַא ,הדומ ךָאד ןענייז ,ןבירשענ רחוז םעד טָאה יאחוי ןב ןועמש 'ר זַא

 פודנ םֹדִא ןַא ןעוועג זיא ,ןואיל-יד השמ ןגָאז ריִמָאל ,רעסַאפרַאפ ןייז

 "תרח תניחב; לעב רעד .1 "הלבקה תמכח ןיא יקּב רעסיורג ַא ןוא

 -הנושמ עניוזַא טפָא ץנַאג ןעמ טננעגַאּב רהוז ןיא זַא ,רעטנוא טכיירטש

 ןטימ ןייז גישמ ןוא ןעײדרַאפ ֹוצ ךעלנעממוא זיא'ס סָאװ ,ןלעטש עקיד
 ץיפמ,, רעד ףיורעד טרעפטנע ,,'תמא עקַאט זיא סָאד , .לכש ןכעלשטנעמ
 םיֹוא ןטַאטיצ עכלעזַא עליפ ךיילג עקַאט טננערּב ןוא ,וגידימליד ''רשוי

 .חנעט ''תדה תניחּב, לעּב םעד דנצנעלנ ןקיטעטשַאב סָאװ ,רהוז םעד

 ךיוא זַא ,ענימ רעוווַאנ ַא טימ ףיסומ טידימליד זיא ,רעּבָא ןסייוו רימ ,

 רעּבָא ןענייז ריס ,קעטש עברַאה עכלעזַא ןַארַאפ ןענייז דומלת ןיא

 6 '"יימ רענעגרָאברַאפ א ןטלַאהַאּב ייז ןיא זיא םתסח-זמ זא ,רעכיז

 ריפ ןרעוו רשוי-ץילמ ןוא דניירפ-הלּבק ןקישרַאננייא ןקיזָאד םעד ייּב
 -טייצ ַא ןזיולּב זיא סָאד ,הלּבק טימ ךיז ןעמענראפ זַא ,רָאװעג ךיוא

 זיא ןּבענּפָא םעד טייצ ליפ ןוא (תוארּפרּפ םה הלּבכקח השעמ) ּביירטרַאפ

 תועּבשה ןוא תועימק זַא ,זנוא רע טלייצרעד ךיוא ;יאדּכ טינ יאדווַא

 ,ןוקירטוג ןוא (םילבה םה תועימקהו םישחלה) ןטייקשיראנ רעטיול ןענייז

 טלייצרעד ךיוא ? ?יּפש-רעדניק זיולב --- תויתוא יפוריצ ןוא תואירטמיג

 ןיא ןיינ וצ העדּב טינ ללּכ טָאה רע זַא ,"'המכחל ףרצמ , לעב רעד זנוא

 םֶאֹוו ,םינשרד ןוא (וננמזּבש םילּבוקמה) ''םילבוקמ עקיטנייה,, ןופ געוו

 עוויַאנ ןוא ,חרוּת רעד ןופ טשּפ ןתמא םעד ןּברַאדרַאפ ןוא ןעיירדרַאפ

 רָאנ ,טסקעט םעד ןּברַאדרַאפ טינ,, טסייה סָאד זַא ,ךָאנ ןעניימ ןשטנעמ

 | | ,"ןקעלּפטנַא תודוס

 ווו ,גרוּבמַאה ןיא ןּבירשעגנ ונידימליד טָאה ''המכחל ףרצמ,, םעד

 ןיא קרעוװ ןייז רע טָאה טקידנערַאפ ,ןשרד-לעּב ןוא בר ןעוועג זיא רע

 תעשּב גרוּבמַאח ןופ קעװַא זיא רע ןיהּוװ ,טדַאטשקילנ עלעטעטש םעניילק

 רעסַאפרַאפ רעד טינ קרעוו סָאד טָאה טכעלטנפערַאפ רָאנ ,ערעלָאכ רעד

 ,22--21 ,"המכחל ףרצמ, 1

 ,28--2/ ,ןטרָאד 8

 א 'מםע 3 ףד ,ןטרָאד 8
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 .(1629 לעזַאּב ןיא) יזנּכשַא לאומש דימלּת רעמַאדרעטסמצ ןייז טרעיינ ,אפוג
 טייוװצ ַא סוגידימליד וצ תוכייש עטנעֶָאנ ַא טָאה דימלּת רעקיזָאד רעד
 ,"חמבח תולבונ , ןעמָאנ ןרעטנוא 1091 ןיא ןענישרע זיא'ס סָאװ ,קרעוו

 -םיזמר סונידימליד ''המכח תולבונ ,, ןיא טמוקַאּב יזנּכשַא לאומש קנַאדַא

 ,ןטּפירקסונַאמ עליפ םוגידימליד ןופ .חסונ ןקיטרַאנגיא ץנַאג ַא ליטס
 ענעדיײשרַאפ ןּבילקעגסיוא יזנּכשַא טָאה ,ןענופעג םיא ייּב ךיז ןּבָאה סָאװ
 ןוא ןגַארפ עזעיגילעד-שיפָאזָאליפ ןעלדנַאהַאּב סָאװ ,ןציטָאנ ןוא םירמאמ

 הלּבק) הלּבק רעשיטערָאעט טימ ןדנוּברַאפ גנע ןענייז עכלעוו ,ןעמעלּבָארּפ

 טשימעגסיוא ןויּכ א טימ רע טָאה ןטעּברַא עקיזָאד יד .(תינויע

 ןוא ןעקנַאדענ עטצעזעגנגעקטנַא יד .רדס םוש ַא ןָא רעדנַאנַאכרוד
 תובהלתה רעטסערג רעד טימ ;ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןגלָאפ ןעגנוניימ

 ,בידימלת ענייז ןוא שודקח י"רא םנופ הרוּת יד טּביולעג טרעוו

 עקיזָאד יד קידנבול ןוא םיחבש טימ קידנעטש עקַאט ,בגַא רָאנ

 ןעגנּויושנָא ןוא ןעקנַאדעג ערעייז ןרעו ,ןײרַא גָאט ןיא זיּב םידימלּת

 -עגמוא דליווהנושמ א ןעמוקַאּב ייז זַא ,םרָאפ ַאזַא ןיא ןּבענעגרעּביא

 .עטצַאלנרַאפ טימ ,םינּפ ןטמורפרַאפ ַא טימ ץלַא סָאד ןוא ,ןעזסיוא טרעּפמול

 ;רעװו ,אחרוא בֹנַא ,ייּברעד עקַאט ןוא .דיסח ןקידרעייפ ַא ןופ ןגיוא

 ןגעװו ןעגנויושנֶא עלַאקידַאר רעייז ענעגייא סוגידימליד ןטכָאלפעגנייַא

 חחנשה רעכעלטעג ןגעוו ,םיכאלמ ןופ תוהמ םעד ןגעוו ,גנופַאשַאּב-טלעוװו

 ווירּב סונידימליד טקורדענּפָא זיא קרעוו ןצנַאנ םנופ שארב ןוא ,וו''זַאא

 :טכַאמעג טימ ,ליטס-רוהנ-ינס ַאזַא ןיא ךיוא ןּבירשעג ,רעּבעגסױרַא םוצ

 קרַאטש טשרמולּכ ןיא רע .רעטכעלעג ןקיכעטש םענעטלַאהַאּב ןוא זגור

 חמּכסח ןייז ןֵא סע טכעלטנפעראפ רענעי סָאװרַאפ ,דימלּת ןייז ףיוא זנורּב

 .קורד םוצ טיירגענוצ טינרָאג ךָאנ ןענייז סָאװ ,ןציקס ןוא ןטנעמנַארּפ

 .היוא ןופ שימענסיוא ןדליווהנושמ ַאזַא ןכעלטנפערַאפ סע ןעמ ןָאק יו

 רעמנוא ךָאנ ץלַא סָאד ןוא ,ןרעדנַא םעד רתוס זיא רענייא סָאװ ,ןצַאז

 -אפ ְךיִז השוּב א טושּפ זיא ,ןוגידימליד ,םיא ,ןעמָאנ סוגידימליד ,ןייז

 ןנעוו ןסיוו טינ לי סָאװ ,שינעעזרַאפ אזא טימ םוקילּבוּפ ןרָאפ ןזייוו

 ,קירָאטער רעטיוּבעג ןייפ ןוא ליטס םענייש ןופ ןצעזעג

 ,ןדירפוצ ןעוועג טינ ןתמא רעד ןיא ונידימליד זיא ,טנייש סע יו

 ןוא םיזמר טימ זיולּב ןעקנַאדעג ענייז ןנָאזסױרַא סיוא טמוק םיא סָאװ

 טזייוו רע תעּכ ,,,המכחל ףרצמ , ןיא ךָאנ .סעקסַאמ ענעדיישרַאפ רעטנוא

 ךיילג רע זיא ,ןעקנַאדעג ערעייז ןטלַאהַאּב ןזומ עטנרעלעג יד טּפָא יװ ןָא
 "'המלש תֹּב תמשּב ,, קרעוו ןיימ ןיא זַא ,רעּבָא רעווש ךיא,, :ףיסומ יײּברעד

 עניימ ןגָאזסױרַא ןּפָא לעװ ןוא ,ןענעכער טינ םענייק טימ ךיז ךיא לעװ

 םדא םושל םינּפ אשא אל תמשּנ רפסּבש יתעּבשנ) "'ןעגנונייצרעּביא
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 יב ןעוועג ךעלקריוו זיא 'המלש תֹּב תֹמשּב , ,(שורד לכּב יתעד הלגאו
 סָאד ןעז וצ ןעוועג זיא שטנווו רעסייה ןייז ןוא רעייט סרעדנוזַאּב םיא

 ;ןרָאװעג טליפרעד טינ רעֹּבָא זיא שטנוװ ןייז .ז טקורדעג קרעוו עקיזָאד

 ןכעלטנפערַאפ וצ ןעוועג ךעלנעמ טינ זיא ןדנַאטשוצ עקיטלָאמעד יד ייּב

 זיא גנַאל-תורוד ...' ןענעכער טינ םענייק,, טימ ךיז ליוו סָאװ ,קרעוו אזא

 וצ טנאה ןופ ןעננאגעגרעביא 'המלש תּב תמשּב , ןופ טפירקסונַאמ רעד

 סאו ,החלוגס ידיחי יד טרידוטש הדמתה טימ סע ןּבָאה סע ןֹוא ,טנַאה

 ןיא .ןסיוו ךָאנ טשרוד רעד ןרָאװעג ןשַאלעגסיױא טינ ייז ןיא ךָאנ זיא'ס

 רעקיצנייאךייא רעד ךיז טָאה הי ןט18 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד

 טנעה יד ןיא ןענופעג קרעוו שידעּפָאלקיצנע סוגידימליד ןופ טּפירקסונַאמ

 ןעמוק ןגעלפ סע ןכלעוו ֹוצ ,ןושמש 'ר בר רעמינַאלס ןקירינַאּבנסיװ םנופ

 עכעלטפַאשנסיוװ ןעייל ןומיימ המלש רעננוי רעד שזיווסענ סיוא סופוצ

 -ומליד טיהעגנ בר רעמינַאלס רעד טָאה דובּכח תַארי סיֹורנ טימ .,רעכיב

 ןרעטיּב ןּבלעז םעד טָאהעג קרעוו ס ָאד ךיוא טָאה ךָאד ןוא ,השורי סוניד
 טָאה סע .קרעוו עטכעלטנפערַאפ טינ סוגידימליד עקירעביא יד יװ ?זמ

 ןיא קעטָאילּביּב עצנַאג סנושמש 'ר רעכלעוו ןיא ,הפירש ַא ןכָארּבעגסױא

 תמשּב , ןופ טּפירקסונַאמ רעד ךיוא ריא טימ ןעמאזוצ ןוא ,ןעמוקענמוא

 ,* "המלש תֹּב

 תולבונ, ןייז ןופ ןעניישרעד ןכָאנ ונידימליד חמלש ןזיא ױזַא טָא

 טָאה רע סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ןרָאװעג ןגיושטנַא ןצנאנניא ''המכח

 --- טפַארק רעלופ ייּב ,ןּבעל םייּב ךָאנ .רָאי 28 עצנַאנ םעדכָאנ טּבעלעג ךָאנ

 טמותירַאפ ןייז רַאפ רעטנַאקַאבמוא ןוא רעדמערפ א ,רענעסענרַאפ ַא ןיוש

 עקיטולּב יד ,גירק ןקירָאיקיסיירד םעד טּבעלענרעביא טָאה סאו ,רוד

 ןלעקנוט ןוא הרוחש-הרמ רערעווש ןיא ןוא ,ןיקצינלעמכ ןופ תוטיחש

 ..םַאג עשידיי יד טליהעגנייַא ךיז טָאה תושמשחד-ןב

 -- דנַאלסטרוּבעג םונידימליד ןופ טָאטש-ץנעדיזער רעד ןיא וליפַא

 "ענ רעשידיי רעד ןופ ןָאנביױא םעד ןּבָאה ,קידענעוו ןקיטסולסנבעל םניא

 "ענג החנשה ןּכָאה סָאװ ,ןסקָאדָאטרַא ןוא סעקַאמורפ ןעמונרַאפ טפַאשלעז

 ,םינחנמ ןוא תווצמ יד ןייז םייקמ רעננערטש סָאװ ןעז לָאז ןעמ ,ןּבעג

 -ןייא ןופ ןענַאטשַאּב זיא םַארנָארּפ-סנּבעל ןוא גנויצרעד עצנַאג רעייז ןוא

 ,32--31 ,"םילאא 1

 ,124 ,1818 ,,םטנעירָא ,ד טַאלּברוטַארעטיל, עז 3

 ןרָאפעגרעביא זיא רע ןיהּוװ ,גָארּפ ןיא 1655 ןיא ןברָאמשעג זיא ונידימליד 8

 ןיא םכעלסנפערַאפ זיא הכצמ ןײז ףױא טפירשפיוא יד ,םרופקנַארּפ םיוא 48 ןיא

 332 ,1840 ,"טטְנעירָא ,ד ,לברומַארעטיל},
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 -?יד ןוא ןַאנעדָאמ וצ ץאזננעק ןלופ ןיא .חרוּת ןענרעל :זיוועד ןקיצנייא
 ןופ ,,'בלּבש ערק , ןופ טסּוװעג טינ ןשטנעמ עקיזָאד יד ןּבָאה ,ןונידימ
 -עג ייז ןענייז סוג ןייא ןופ .תוקיפס עטסקינייוװעניא ןוא טײקנטלָאּפשעצ
 -מוא ןוא גנערטש .טנעװקעסנָאק קידתונשקע ןוא קיּברַאפנײא ,ןעוו
 -לעזעג ןיא ןעוועג ךיוא ייז ןענייז ױזַא --- ,אפוג ךיז וצ קידתונמחרּב
 ,חמיּב רעּבלעז רעד ןופ .םענַאּב-טלעװ ןצנַאג רעייז ןיא ,ןּבעל ןכעלטפַאש
 ענייפ"טסנוק ענייז טימ ןטערטסױרַא רעירפ טנעלפ סע רעכלעוו ףיוא
 םעד ןקָארשעג טציא טָאה -- ַאנעדָאמ-יד הירא רעגנוי רעד ןקידערּפ
 =ליפּת ,הבושּת וצ ןפורעג רעייפ טימ ןוא ,שנוע ןטסכעלקערש ןטימ םלוע
 -ַאמרַאפ רעטנַאקַאּב רעד ,וניפ הירזע ןשרדילעּב רעד םישעמ עמורפ ןוא
 -יפךנעצ עכעלטע זיולּב .1 "םיּתעל הניּב,, רפס-שורד ןרעלוּפָאּפ םנופ רעס
 -סומ הדוהי ,רעייגרָאפ ןדנצנעלג ןייז ןופ וגיפ הירזע ּפֶא ןלייט ןרָאי רעק
 -נאנ רעד ןיא ךיז טליפ דיישרעטנוא רעקיטלַאװג ַא רַאפ סָאװ ןוא ,וטַאק
 -תושרד יד ןיא טשרעה סָאװ ,רעפסָאמטַא רעקיטסיינ ןוא גנומיטש רעצ
 ןוא םילשמ סוטַאקסומ ןיא .רעקידערּפ ייווצ עקיזָאד יד ןופ ןעגנולמַאז
 .ןוא טסנוק ןגעוו טדער רע ןכלעוו טימ ,סָאטַאּפ םעד ןיא ,ןעננוכיילגראפ
 -טעג , םוצ ךיז טלַאהרַאפ רע ןכלעוו טימ ,דובּכה-תַארי םעד ןיא ,קיזומ
 טליפ ץלַא ןיא --- שורד ןייז ןופ רעגייטש ןצנַאג םעד ןיא ,"ןָאטַאלּפ ןכעל
 -פָאז עלערג וצ עּביל ןייז טימ ,טסייג-סנַאסענער רעקיטסולסנּבעל רעד ךיז
 ןעעז דְליִּב רעדנַא ץנַאג ַא .טסעשז ןלופטסנוק םענייש וצ ,ןּברַאפ עקיט
 ןשרד-לעּב רעשיּפיט ַא טייטש ךייֵַא רַאפ .''םיּתעל הניּב ,, םוניפ ןיא רימ
 -ַאנַאפ א ,םימש ארי רעסיורג א :טינש ןשיזיױצנַארפ-שטייד ןטלַא םנופ
 טינ ליוו סָאװ ,טייקמורפ ןופ חינשמ רעננערטש ןוא רעגָאז-רסומ רעשיט
 ןוא תווצמ ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ּוװ ,טרָאד תוחנה םוש ןייק ןופ ןסיוװ
 עב רעד סיוא טפור --- ,יד טינ טּביױלג,, .םינהנמ ןוא םיניד עזעיגילער

 -ַאֹּב קילג טסכעה סנשטנעמ םעד זַא ,ןרעכיזרַאפ סָאװ ,''םיּתעל הניּב
 שטנעמ רעד סָאװ ,המכח יד .ןשרָאפ ןשיפָאזָאליפ ןֹוא הריקח ןיא טייטש
 טינרָאג ריא ןיא זיא סע ,שלַאפ ןצנַאנניא זיא ,לכש ןייז טימ טכיירגרעד
 רעטיול זיא'ס זַא ,ןייז הדומ ןזומ ףיורעד לָאז ןעמ סָאװ ,סנױזַא ןענַארַאפ
 םנופ הקיני טּפעש סָאװ ,הרוּת רעקילייחה רעד ןופ המכח יד זיולּב ,תמא
 דוסי רעטסעפ רעד זיא יז זיולב ,אוה-ךורּב טָאנ ןופ --- ןסיוו ןופ לַאוװק

 | . "תמא ןופ

 , ,1647 ןיא קידענעװ ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ 1

 ןיא תעטומ הלכ לכשב תגשומה תיׂשונאה המכחח יכ; 22 ,"םיּתעל הניּבא 5
 ונממ תעפשומח השודקה הרותה תמכח יתלוז ,חרכומח תמאה אוחש וילע רמאי רנד הנ

 ,(1875 ,עבַאנסױא רענילּבול רעד טול ןרימיצ רימ) "תמאה שרׂשו העידיח רוקמ ךרבתי
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 ךייַא טמענרַאפ ןוא הרוּת טנרעל --- ''!תווצמּבו הרוּתּב וקסע ,ינּב,

 טינ טּביולג .תושרד סוניפ ןופ וויטאמ-טנורג רעד זיא סָאד ,תווצמ טימ

 זוא ןיײטשרַאפ סָאד זיא עטסקיטכיוו סָאד זַא ,ןנָאז סָאװ ,וגיפ טנרָאװ ,יד

 ןליפרעד וצ ןליו סטָאג ידכּב .תווצמ יד ןליפרעד סָאד טינ ,ןפיירנַאּב

 ףרַאד יז טרעיינ ,הבשחמ רעד טימ זיולּב ןענעגונַאב טינ ךיז ןעמ ףרַאד

 רעד ןופ םעט םעד ןייטשרַאפ סָאד .השעמ רעד ןיא ןרעּפרעקרַאפ ךיז

 ךרוד טכיירגרעד טרעוו חנרדמ עטסכעה יד ,רקיע רעד טינ ךָאנ זיא הווצמ

 וצ ךיז טדנעװו רע ןוא .! חווצמ יד ן ָאט םעד ךרוד ,טקַא-סנליו םעד

 !ערעייט עניימ ,רעדניק, טעּבעג ןקיצרַאה ןקידנגלָאפ טימ טנִנוי רעד

 טונ טכַאדטַאּב ןוא ןניוא ענייד ףיוא בייה :ןטעּב ךיא וט ךייא ןופ ןדעי

 ןרָאו עגנוי ענייד ןיא וטסעוו .,רָאפ ריד טייטש סָאװ ,געוו-סנּבעל ןייד

 טעװ טצירקעגנייַא ןוא ,רעטלע ןייד ןייז טשטנעּבעג טעוו --- ןעניד טָאג

 טוט ,הבושּת עשז טומ .??לארשי קלָאפ ןיא קיבייא ףיוא ןעמָאנ ןייד ןייז

 ,טבאנ רעד ןיא זיּב ירפ ןופ ,טָאנ וצ הליפּת טוט ,םיבוט-םישעמ רעמ סָאװ

 וצ גנולייה ַא זיא יז --- הנווּכ ,טימ חליפּת ןופ חוּכ רעד זיא סיורנ םערָאװ

 ,5 "ץרַאה םנופ ןדנווװ עֶלַא וצ ּבלַאז עטסעּב יד ןוא ,ןנָאטיײװ עלַא

 יד ךעלקערש ןוא --- ֹוניפ ךיז טנָאלק -- טיונ רעזנוא זיא סיורג ,

 געלל ןרָאװעג ןענייז רימ ;דנייפ ערעזנוא ןופ ןדייל רימ סָאװ ,םירוסי

 -טיוא ןדעי ןופ דנַאש ֹוצ ןוא טָאּפש וצ ןרעוו רימ ,הּפרחלו תשוּבל ,סלקלו

 ערעזנוא וצ ץענערג ןייק ָאטינ ,דנייפ ערעזנוא ןענייז תונמחר ןָא ;ףרּוװ
 ןענייז ךעלקילנ םערָאװ -- ןעלפייווצרַאפ טינ רעּבָא ףרַאד ןעמ ;{? ןצרעמש

 ךלַאּב טעוו טּפשמ סטָאנ זַא ,רעכיז ןענייז ןוא ,קידנעטש ןפָאה סָאװ ,יד

 זיא יצ ?רעדנּוװ עסיורג סטָאנ טציא וליפַא טינ ןעד רימ ןעעז יצ ,?* ןעמוק

 ערעזנוא ןשיווצ ךָאד ןריטסיססע רימ סָאװ ,רעדנווװװ סיורג ןייק טינ ןעז

 ןעמוק זַא ,גנונעפָאה רעזנוא רעכיז ןוא טסעפ ןייז ףרַאד ?תולג ןיא דנייפ

 ןליפַא ןלעוו טלָאמעד ןוא ,רעדנּוװ ןטסערג םנופ גָאט רעקיטכיל רעד טעוו

 "עד סָאװ ,יד טימ טוט טָאג רעדנּוװ ערעסָאװ ןפיירנַאב ןוא ןעז עדנילּב

  ''הרוּת עקילייה ןייז ןליפ

 ,35--24 , ,ןטרָאד 1

 .שורד ןט4 ןופ ףוס ,ןטרָאד ?

 .ַא"א 175 ,װ| ,ןטרָאד 2

 ,136 ,102 ,| ,ןמרָאד 4

 םירמוש דימת םה רשא םתוא יתמאה רשואב םה םירשואמ יכ, :12 ,ןטרָאד 5
 ,יהלאה טפשמה םיּכחמו םיפצמ

 ,156 ,ןטרָאד 6
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 הניּב , לעּב רעד סָאטַאּפ טימ סיוא טפור --- ָאד ךָאנ ןעד זיא יצ

 ערעזנוא עלַא ףיוא קידנקוק טינ סָאװ ,חמחנ ערעסערנ ַא -- / םיּתעַל

 ןיִּב רעדניק סדניק ןוא רעדניק ערעזנוא ,רימ ןּבײלּברַאפ ,ןדייל ןוא תורצ

 רימ ?קּלָאפ טלייוורעדסיוא ןייז ,רעניד עיירט סטָאנ -- תורודה ?ּכ ףוס

 ירעּביוא יד ןּבָאה ןָאק ןושלו המוא םוש ןייק ןוא םיא זיולּב ןענעקרענָא

 יַ/נייז רימ ןוא ,וניהלא אוה ,ונּכלמ אוה ,וניבָא אוה .זנוא רעּביא טנַאה

 ןשיווצ זיא סָאװ ,דנוּב רעד זיא רַאברעטשוצמוא ןוא ;רעדניק עיירט ענייז

 + ידנּב ןיא ןדיילקנָא ןוז ןטּבילעג ןייז טוט ךלמ רעד יוװ .ןסָאלשעג זנוא

 רע זַא ,ןסיוװ ןלָאז עלַא ידכּב ּפָאק ןייז ןיורק ַא טימ טריצַאּב ןוא ,תוכלמ

 זַא ,ריא טליוװ :?ארשי קלָאפ ןייז ,זנוא וצ טָאג טגָאז ױזַא ,ךלמדּב ַא זיא

 ןיימ טנרעל -- רעדניק עטּבילעג עניימ טייז ריא סָאד ,ןסיוו ןלָאז עלַא

  "!ןטָאּבעג עניימ םייקמ טייז ,חרוּת

 ןופ .זיוועד-סנּבעל סוניפ זיא סָאד טָא --- "תווצמּבו הרוּתּב וקסע ,

 -לימ וצ ,ןכַאז-טסנוק וצ עּביל .ןסיוו טינ רע ?יוװ ןכאז-טלעוו םוש ןייק

 ;עוװעג ךָאד ןענייז ייז וצ סָאװ ,ןדַארַאקסַאמ ןוא ןעננולעטשרָאפ עקיברַאפ

 ןעוועג זיא ץלַא סָאד -- ה"י ןט17 םניא רענַאיצענעװ יד רעיול יױזַא

 ייֵז ףיוא טָאה רע ןוא ,וניפ הירזע ןעמורפ םנופ ןניוא יד ןיא ''קידניז ,

 ,ןקירערּפ ענייז ןופ רענייא ןיא ,תושרד ענייז ןיא ?לּבעוװש ןוא ךעּפ ןטָאשעג
 ,תונותח עשידיי ףיוא סָאװ ,ףיורעד םערתמ קרַאטש ךיז רע זיא ,?שמל

 זיוה םוצ רעדָא ןיירַא לוש ןיא סעטרבח עריא טימ טיינ הֹלּכ יד תעשּב

 זייוותורוש סָאג ןטייז עדייּב ןופ סיוא ךיז ןלעטש ,ןרעטלע סנתח ריא ןופ

 זעיורפ ענייש עגנוי יד גנוקיצטנַא טימ ןפַאנַאּב ןוא ןשטנעמ עקירעניינ

 !עעז סָאװ ,ןגױא יד וצ ייוו,, .? ןעגנוריצ ןוא ןטעלַאוט ערעייט ערעייז טימ
 ףכייוו ,ןויסנ אזַא ןופ ךייא טרעטייוורעד --- סיוא וניפ טפוד --- וצ סָאד

 .""ןקידניז טינ ןלָאז ןניוא ערעייַא ידכב ,ןעיורפ ןופ טפַאשלעזעג יד סיוא

 םנופ רעניֹוװנייא יד .לָאפ רעקידננלָאפ ןיא טנַאסערעטניא רעייז

 -טימ עכעלטסירק ערעייז ןופ רעקינייװ טינ ןּבָאה ָאטעג רענַאיצענעוװ

 -רָאפ עכעלטפַאשלעזעג עכעלטנפע וצ השלוח עסיורג ַא טָאהעג רעגריּב

 ,ןעזענ רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ .סעיסעצָארּפ עקיברַאפליפ ןוא ןעננולעטש

 רעד טסנוק-רעטַאעט ןופ טיּבעג ןפיוא טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה'ס קרַאטש יו
 ןוא .עילימַאפ ןייז ןוא ַאנעדָאמ טַאניּבַאר רענַאיצענעװ םנופ דילנטימ

 העידי עטסטלע יד ןּבָאה רימ רעכלעוו ןופ טָאטש יד זיא קידענעוו עקַאט

 .(55 שורד) 120 ,וו ,ןטרָא 2 {-

 ,64 שורד ,ןטרָאד *
+ 
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 ןיא וניפ הידזע ןעוו ,ןרָאי יד ןיא ,1 רעטַאעט ןשידיי ןלעיצעּפס ןגעוו
 ןֹופ דילגטימ רעכייר ןוא רעבושח ַא טָאה ,קידענעו ןיא ןשרדילעּב ןעוועג
 -טַאעט רַאפ ןינּב םענייש רעייז ַא טיוּבעגסיוא חליהק רענַאיצענעװ רעד
 -םיוא קראטש טָאה רעטַאעט עשידיי עיינ סָאד ,ןעגנולעטשרָאפ עשילַאר
 -רעטַאעט יד ףיוא ןפָאלעג ןענייז ''טייק ןוא דניק,, .םלוע םייּב ןעמונעג
 רעד .טלופרעּביא ןעוועג קידנעטש זיא רעטַאעט רעד ןוא ,ןעננולעטשרָאפ
 רעטַאעט םעיינ םעד ןיא טָאה רע ;ךיז רעסיוא ןעוועג זיא וגיפ רעמורה
 טדנעוועג םעד ןגעוו ךיז טָאה רע ןוא ,''הרבע רבדל רוסרס,, ןתמא ןַא ןעזרעד
 פאומש ,בר רענַארעװ םוצ ,רודח לודג ןקיטלָאמעד םוצ ת"וש ַא םימ
 -גנערטש רעד ןופ רעייטשרָאפ רעשיּפיט ַא ןעוועג זיא * בהֹוּבַא ,בהוּבַא
 טידנעטש ךיז טגעלפ סָאװ ,לבוקמ ןוא טעקסַא ןַא .,עיסקָאדָאמרָא רעטס
 -יז בחוּבַא טָאה ,הרנּת ןענרעל טכַאנ יװ גָאט ןוא ,םיתינעּת טימ ןקיניײּפ
 רעקידניז רעד ןופ ןדיירפ ןוא סנגינעגרַאפ-טסול וצ האנש טימ ןטלַאהרַאפ
 דודה לודג אזַא סָאװ ,ףיורעד ןעווענ םערתמ קרַאטש ךיז טָאה רע .טלעוו
 -אקסאמ ןכַאמ ןעמ נעמ םירוּפ םוא זַא ,טנקסּפענ טָאה ץנימ הרוהי יו
 "רעד זיא סע .??"חחמשּב םיּברמ , ןופ הווצמ יד ןייז םייקמ ידכּב ןדַאר
 טנערענפיוא קרַאטש טָאה גנולייטטימ סוניפ סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפ
 --- שפנ-תמנע רַאפ ןרָאװעג קנַארק ןיּב ךיא,, .בהוּבַא ןעמורפ-קָאטש םעד
 ,טסוװרעד ךימ ּבָאה ךיא רָאנ יו -- רעפטנע ןייז ןיא בהוּבַא טּביירש
 זעמעלַא טגנערּב (טיֹוּבענ רעטַאעט םעד טָאה סָאװ) ןַאמ רעקיזָאד רעד זַא
 ןייז זיא סיורג ..,ץרא-ךרד ןוא תועינצ ןיא ןסעגרַאפ טכַאמ ןוא ןויסנ ןיא
 ןיָאטש םעד ןוא ןיורק יד טקירעדינרעד רע טָאה דרע רעד וצ זיּב ,דניז
 טָאה (אטעג ןשידיי םניא ח"ד) הנחמ רעקילייה רעד ןיא ;הרוּת רעד ןופ
 ףיונוצ ךיז ןעמוק סע ּוװ ,* תואסקרק יּתּבו תואיטרט יּתּב טיוּבעגפיוא רע
 "ַאזוצ ןציז רעטכעט עשידיי עקידתועינצ .רעדניק ןוא ןעיורפ טימ רענעמ
 ,ןיילק זיּב סיורג ןֹופ ,עלַא ןוא ,ןעיורפ-ןסָאנ ענעסַאלעגסױא טימ ןעמ
 ןיולּב ןעגנַאגעג ןיהַא ןטסקינייװ ןטלָאװ,, .חשמ תרוּת ףיוא רבוע ןענייז

 רעּבָא --- בר רעקיטכרָאפסטַאנ רעד רעטייוו ךיז טנָאלק --- ענעסקַאוװרעד
 ,יד ןּבָאה ןלעװ שנוע ןסיורג ַא ?ךעלעפעש עניילק יד וצ ןעמ טָאה סָאװ

 ןויסנ ןסיורג ןיא ייז ןעגנערּב ייז :רעדניק עניילק ןיהַא ןעגנערּב סָאװ

 ,"סיפָאטעל ַאיַאקסיערװעיע דנַאב ןמרעפ ןיא טעּברַא רעזנוא עז }

 ,"לאומש רבדע וצ עדעררָאּפ סנוז ןייז עז ,ןבחוּבא ןנעװ םיסרּפ עשיפַארגָאיּב {מפ

 ,'ב 'מע ,14 ףד ,'ב קרּפ ,'ב ןורּכז ,"תוגורכזחה רפס} ?
 ,רַאפרעד םושּפ םיּבר ןושלּב ץלַא םדער בהוּבא .ןקריצ ןוא םרעטַאעמ ה"ד 4 :
 .קורדסיוא ןשידומלת ןטנַאקַאּב םעד סױא טצונ רע לײװ
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 ,הּפלובינ רעייז ןרעה ,ןרָאיטקַא טימ ןעמַאזוצ ןציז ייז סָאװ ,םימרעד
 1 ''תושפנ עננוי ערעייז טמסרַאפ סָאװ

 סָאװ ,ןעגנומערטש עיינ יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא'ס ןוא
 ןגנערטש שיטעקסַא םעד טא עקַאט ןעמ טָאה טיוט סַאנעדָאמ ךָאנ דלַאּב
 ,קידענעו ןיא ל?וּכה בר ַא רַאפ (1080 ןיא) ןדַאלעגנייַא בהֹוּבַא לאומש
 עג ןיא רע ןעוו ,1694 זיּב ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ןעמונרַאפ טָאה רע ןוא
 | : ,ןקז רעקירָאי-קיצכַא-ןוא-ריפ סלַא ןּברָאטש

 -ץטיל יד טכיזניה רעד ןיא זיא שיטסירעטקַארַאכ רעקינייוו טינ
 רענעי סיוא רעטכיד ןלופטנַאלַאט ןקיצנייא םעד ןופ טייקיטעט עשירַאר
 רענערָאבעג ןייק םינ וליפַא ןיא רע .אּתוּכז יכדרמ ןֹּב השמ -- טייצ
 -ָאנ ,(16028 ךרעּב ןרָאּבעג) םַאדרעטסמַא ןופ טמַאטש רע ,רענעילַאמיא

 -לאטיא עקידנטיידַאּב ייווצ ןיא טכַארּברַאפ רעּבֶא רע טָאה ןּבעל ץנַאנ ןייז
 1678 ןופ ,ךָאנרעד ןוא ,קידענעו ןיא רעירפ --- סרעטנעצ-רוטלוק עשינעי
 ןרַאלעגנייַא םיא טָאה ןעמ ןיהּוװ ,ַאוטנַאמ ןיא --- (1097) טיוט ןייז זיּב
 | ,בר סלַא

 ןיא ןעזָאניּפש טימ ןעמַאזוצ ןגיוצענפיוא ךיז טָאה אּתוּכז חשמ
 ן .

 ןרָאי עננוי יד ןיא ןיוש .''םייח ץע שרדמ,, הבישי רעמַאדרעטסמַא רעד
 עכלעוו ,הלּבק ןוא עיזעָאּפ וצ עּביל רעדנוזַאּב ַא ןזיװעגסױרַא אּתֹוּכז טָאה

 ןענעקַאב רעטנענ ךיז ידכּב .2""רּתסנה תמכח,, םיא ייּב קידנעטש טסייה

 ןטרָאד ןופ .* ןזױּפ ןייק קעװַא אּתֹוּכז זיא ''המכח,, רעקיזָאד רעד טימ

 5גר הלוע טרָאד ןופ העדּב קידנּבַאה ,קידענעװ ןייק טזָאלעג ךיז רע טָאה

 -רָאנ רעּבָא זיא ?ארשידץרא ןייק העיסנ ןייז ןופ .* ?ארשידץרא ןייק ןייז
 ,עילַאטיא ןיא ןנילּברַאפ ןּבעל ץנַאג ןייז ףיוא זיא רע ןוא ,ןרָאװעג טשינ
 אתוכז טָאה ,?ןַאמרענגנוי רעקירָאי קיצנַאװצ סלַא קידענעוװ ןייק קידנעמוק

 סָאד ,'םלוע דוסי, -- קרעװ שיטעָאּפ טשרע ןייז טכַארּבעג ךיז טימ
 םעד ןיא ,רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןיא קרעוו עשיטַאמַארד עטשרע

 ןופ העּפשה יד ךיז ןטליפ רעטכיד ןגנוי םנופ קרעוו-גנילטשרע ןקיזָאד

 ,4 'מבונ ,"לאומש רבד, ת'וש םבהונא }

 עו הלּבק וצ ךיז ןטלַאהרַאפ סאּהוּכז ןגנוי םעד ןגעװ םיטרַּפ עטנַאסערעטניא 2
 ,225 ,"לארׂשי ילודג תודלותפ

 ,35 ,"ו"מר תורגא, 8

 ,"םילודנה םש, ,יאלווא 4

 (1647) "םיּתעל הניּבה סוניפ טקישעגסיורָאפ טָאה אּתוּכז סָאװ ,ריש ןייז ןיא 5
 ,עינעלע יד ,רעירֿפ רָאי ייװצ םימ קידענעװ ןייק ןעמוקענ זיא רע ןַא ,ןָא רע םזייוו
 לוקע סונופיֵּפ ןיא טכעלטנפערַאּפ ןיא ,םיוט סוגיפ ךָאנ ןּבירשעגנָא טָאה אּתוּכז סָאװ

 ;16--15 ,"בגוע



 2317 | ןריי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןיא ץוש ןענופעג ןּבָאה סָאװ ,ןענַארַאמ ענעפאלטנא לַאנוטרַאּפ םיוא יד

 בייהנֶא םעד טייז .קילּבוּפער רעשידנעלרעדינ רעכעלדניירפטסַאג רעד

 -ַאפש יד רַאפ ''טלקמח ריע , יד קילּבוּפער עקיזָאד יד זיא ה"'י ןט17 םנופ

 ןופ ןסײרסױרַא ךיז טקילגענּפָא טָאה ייז סָאװ ,ןענַארַאמ עשיזעגוטרָאּפ-שינ

 יז ןֹּבָאה ענעּפָאלטנַא יד .ל?גענ עפרַאש סעיציזיווקניא רעקיטולּב רעד

 דאר ,םייח רעיינ רעייז וצ עּביל ןוא טײקרַאּבקנַאד סיורנ םימ ןטלאהרַאפ

 טייז רענעי ןופ דנַאֿל םענייש םעד ןיא ןסענראפ טנַאקעג טינ ייז ןֹּבָאה

 ןוא ,רוטלוק ריא ןיא ןוא רעטומפיטש רעמַאזיורג רעייז ןיא ,ןעענעריּפ

 זופ ןעמענ יד טצנַאלנענפיוא לעה ןּבָאה סע ןעוו ,ה"י רעט17 רעד רָארנ

 רַאפ ''הפוקּת ענעדלָאנ , יד ןעוועג זיא -- אנע יד עּפָאל ןוא ןָארעדלַאק

 זעּפשה עסיוועג ַא טָאהעג טָאה סָאד .עמארד רעלַאנָאיצַאנ רעשינַאּפש רעד

 -לע סאתוּכז .ןענַארַאמ ענעפאלטנַא יד ןופ ןפַאש ןשירַארעטיל םעד ףיוא

 אינָאטנַא ןאראמ רעטנרעלעג ןוא רעטכיד רעטּבַאנַאּב רעד ,רוד-ןב רערעט

 -טנפע טרָאד ןוא םַאדרעטסמַא ןייק ןּפָאלטנַא זיא סָאװ ,ץעמָאנ םעקירנע

 99 טסאפרַאפ טָאה ,הנומא רעשידיי רעד ֹוצ קירוצ ןטָארטענרעּביא ךעל

 ַץטַארד עשילביב א .סעמעט עשילּביּב ףיוא עקינייא ייז ןשיווצ ,סעמארד

 ,וניבֶא םהובַא --- רוניפ-לַארטנעצ רעד טימ ''םלוע דוסי , סאּתוּכז ךיוא זיא

 ,!טנַארַאמ יד רַאפ .רעטָאפ ןייז ןופ רעטענּפָא יד קיטומ טרעטשעצ סָאװ

 רעד טלעטש ,עיציזיווקניא רעשינַאּפש רעד רַאפ ןפָאלטנַא ןענייז סָאװי

 ,ןוז סחרּת ןופ רוניפ עשידלעה יד לָאּבמיס סלַא סיורא רעטכיד רעגנוי

 םעד רַאמ ןּבעל ןייז ןייז בירקמ טיירג ןיא סָאװ ,רעטמעק ןקיטומ םעד

 סָאװ ,רעד זיולּב זיא רַאּבגיזַאּבמוא .ןצרַאה ןיא טנָארט רע סָאװ ,ןּביולגנ

 תוקיפס םוש ןייק ןופ טינ סייוו ןוא ,ןּבױלנ ןייז ןיא טסעפנזַײַא זיא'ס

 ,רעצנַאנ שינָאמרַאה רעד :;רעדנּוװ עסיורנ סָאד טעשעג סע .,תוריּתס ןוא

 . םנופ ץנַאנ סיױרַא טמוק ,חרּת ןֹּב םהרבַא ,ןצרַאה ןיא ןּביוִלו ןטסעפ ןטימ

 ךיז ןיא רעד ,טרירעג טינ ּפָאק ןפיוא רָאה ןייק ,ןוויוא-ךלאק ןקידנענערּב
 ...םוא רעּבָא טמוק ןרח רעלוט-תוקיפס ןוא רענעטלָאּפשעצ

 טייקטקישעג עבעלנייוועגרעסיוא ןַא טזייוואב רעטכיר רעננוי רעד

 ןוא ,ןזרעפ עטמַארנעג ןיא ןּבירשעג זיא קרעוו עצנַאנ סָאד .יוּב-ןזרעפ ןיא

 סרעדנוזַאּב טינ טלַאה אתוּכז .טַאלג ןוא טכייל םיא ייַּב ןסילפ ןזרעפ יד

 "רעד ךיז טצונַאּב רע ,קירטעמ רעשיּכַארַא רעקיגָאװרעװש רעטלַא רעד ןופ

 סרעדנוזַאּב ןוא ,יירָאכ ןקיסופ-ריפ ןלענש-דנזיורב ןטימ רענרענ ליפ רַאפ

 רעד ןיא טרעגריּבעגניַא טָאה ימור לאונמע ןכלעוו ,טענָאס םעד טימ

 רעּבענסױרַא רעטנרעלעג רעד רעּבָא טָאה רעדייל .גנוטכיד רעשיערּבעה

 העידי עּפַאנק ץנַאג ַא טַאהעג ,1 רענילרעּב םהרבַא ,''םלוע דוסי, ןופ
 ידי ררורשדליזיי סט

 ,1874 ןיא עדעררָאּפ רעסיורג ַא טימ טקורדעג 1



 גרעבניצ  ר"ד 208

 יוא טקורדעג ןזורעפ סאתוכז רַאפרעד רע טָאה ןיוּבזרעפ ןוא קירטעמ ןיא

 עלַא זא ,ןעמוק טינ קנאדענ ןפיוא וליפַא ןָאק רענעייל םעד זא ,ןפוא אזא

 רעד .ןטענַָאס וצ השלוח ערעדנוזַאּב ַא ןאתוכז ייּב ןּבָאה ןשזַאנָאסרעּפ

 ןוא ,טסּוװעג טינ םעד ןופ ,טנייש סע יװ ,ךיוא טָאה אפוג רעבעגסױרַא

 ,ןטענָאס סקעז עצנַאג ןופ שימעג ַא רע טכַאמ 90--פ99 ןטייז יד ףיוא ב"'צ

 ןדמערפ ַא טענַאס ןקידרעטייו ַא ןיא קִיִור רע טזָאל ךָאנרעד דלַאּב ןוא

 "ניא ןצנַאנ םעד טלעטשטנַא ןוא ,ןינע םוצ טינרָאגנ טרעהענ סָאװ ,זרעפ

 ,טקרעמַאּב טינ טָאה רענילרעּב יוזא יו ןעניוטש וצ שממ יא סע .טלַאה

 םעד ךרוד רעהַא טעשזדנַאלברַאפ ךיז טָאה זרעפ רעקידנפערטַאב רעד זַא

 טאהעג ךָאד טָאה רענילרעּב םערָאװ ,טסיּפָאק ןקידנסיוומוא א ןופ ןעזרַאפ

 /גװה ,עמַארד סאתוכז ןופ טּפירקסונַאמ רענַאוטנַאמ םעד ךיוא ךיז ראפ

 .גהפסוה רעדמערפ רעד ןָא קיטכיר ןּבירשרַאפ זיא טענָאס רעד

 םעטנַאד ןופ העּפשה רעד רעטנוא ,עילַאטיא ןיא קידנעניזװ ןיוש

 הּתפּת ,, עמעֶאּפ ןייז ןבירשעג אתוכז טָאה ,'!עידעמָאק,, רעכעלּברַאטשמוא

 העּפשה עשינעילַאטיא יד .* (עשןוגסעםס 01210,/1 זה 11/002) ' ךורע

 סאתוכז ןופ םרָאפ רעד ןיא ךיוא טרעיינ ,טעשזוס םניא רָאנ טינ ךיז טליפ

 ,ןֿפָארטס עקילייצפניפ 188 סיוא טייטשַאב ''ךורע התפת ,, רעד ,עמעֶאּפ

 :רדס ןגנערטש ןקידנגלָאפ ןיא ןעייג סעפארטס עלא יד ןופ ןעמארג יד ןֹוא

 טעשוס םעד ןּבענעג רעטכיד רעד טָאה רעּבָא ראפרעד .אא ,בּב ,א

 -םקלָאפ ןטלַא םעד סיוא טצונ רעטכיד רעד .שובל ןלַאנָאיצַאנ טסכעה ַא

 ןוא תמ םעד רּבקמ זיא ןעמ רָאנ יוװ זַא ,''רבקה טוּביח ,, ןנעוו ןּביױלג

 "רעד סע ,ךיז וצ רענעּברַאטשעג רעד טמוק ,דרע טימ רבק םעד טקעדרַאפ

 {מוד ךאלמ רעד ,ןײזטסּוװַאּב סָאד הגרדמ רעסיוועג א וצ זיּב טכַאװ

 רעטכיד רעד .טּפשמו ןיד רעד ןָא ךיז טּבייה סע ןוא רבק ןיא ןָא טּפַאלק

 ,ןשטנעמ ןקידניז רעייז א ןופ רבקה טוּביח םעד עמעַאּפ ןייז ןיא טרעדליש
 ןופ טניל רע יו טליפרעד רע ןוא םישוח יד םיא ןיא ןכַאוװרעד סע יו

 ױאלמ רעד ךיילג ךיז םזייווַאּב ָאד ןוא ,רבק ןשירפ ןיא ןזָאלראפ ןעמעלַא

 "םִא יד ןיא םיא טּפעלש ןעמ ןוא ,םילבחמ יד ,םיתרשמ ענייז טימ המוד

 טריפ ןעמ ןיהּוװ ,סערש טימ טנערפ רעקידניז רעד .םונהינ םנופ ןטנורג

 ןטלַאק ןוא קזוח טימ םיא טרעלקרע םיתרשמ סהמוד ןופ רענייא ןוא ,םיא

 .רַאפ טיירגעגנָא םיא רַאפ ןענייז סע םישק םייוניע ערעסָאװ ,רעטכעלעג
 עלַא ןרעדנַא ןכָאנ םענייא םיא טזייוװַאּב לּבחמ חור רעד .ןּבעל קידניז ןייז

 יאאצש| ,"םלוע רוסיא עז 1

 ,1715 ןיא קידענעװ ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ ?



 200 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 -עג ,ןטָארּבעג ןרעוו סָאװ ,רעניֹוװַאּב ערעייז עֶלַא טימ םונהיג ירודמ ןּביז
 טימ .םירוסי עטסנעלקערש יד טימ טקיניײּפעג ןוא ןשארדעג ןוא טכָאק
 עלַא ןופ הלּבח יכאלמ יד ןקידניז םעד םורַא ןעלגניר רעטכעלעג דליוו ַא

 רעד ןָא ךיז טגנַאפ טָא .גנוטער ןייק ָאטינ זיא סע---טליפ ןוא טעז רע ,ןטייז
 טימרעד ,דניז עסיורג ענייז רַאפ שנוע רעגנערטש רעד ,ןיד רעכעלקערש
 | .ג עמעָאּפ יד ךיז טקידנערַאפ

 -סיימ סיורג ןייז אתוּכז טזייווַאּב ''ךורע הּתפִת, םעד ןיא ךיוא

 השמ יו טייקיצנוק רערענעלק טימ טינ .טסנוקנזרעפ רעד ןיא טטאשרעט

 -"םינורעט עקינעטלופ יד סיוא אתוכז טצונ יזירחלַא ןוא ארזע ןבא

 ,טרָאװ ןּבלעז םעד ןוא ןייא טיס ךיז ןקידנערַאפ ןזרעפ יד ּוװ ,ןעמַארג

 רעטכיד דעד ךָאנ טצונ וצרעד .טיײטַאּב רעדנַא ןַא טימ לָאמ םעדעי רָאנ

 'רעדמוא םעד ןוא ןעננַאלקנעמַאוצ ,ןסנַאנָאסַא עכעלנעמ עלא סיוא

 "ןעגנַאלק ןופ קרעוורעיפ רעכייר וצ רעד טָא ,תמא ,ליּפש-ןּבליז ןטראוו |

 -םידחּפ םעד ּפָא זייוונטייצ טכאווש ןוא ,רענעייל םעד ןייֵא טדימ ןטקעפע

 -םונחיג עקידארומ יד ןופ גנורעדליש רעקיטכעמ רעד ןופ קורדנייַא ןקיד

 | ,ןטנורנּפָא

 טָאה ךָאד ,טסנוקטכיד וצ עּביל סאּתוּכז ןעוועג טינ זיא'ס סיורג יו

 ןוא קיטסימ ֹוצ -- עּביל עטייווצ סאּתוּכז ןנעק ןייטשייּב טנַאקענ טינ יז

 םעד ןאתוכז ןיא ןעוועג רבוג ףוס-?ּכ-ףוס טָאה רעקיטסימ רעד ןוא .הלּבק
 רעד טימ ןאתוּכז השמ טנַאקַאּב טָאה תפצ סיוא זולה ןימינּב .רעטכיד

 יױזַא יו ,תולעּפתה טימ טלייצרעד אפוג רעטכיד רעד ןוא ,חלּבק רענַאירול

 יד ,לַאטיװ םייח ,דימלּת סאירול ןופ םירפס יד ןיא ןענופעג טָאה רע

 ןילַא דלַאּב טעדנירג אתוּככ .* תמאה תמכח ןופ תורצוא עטסרעייט

 דהֹוז ףיוא שוריּפ ןסיורג ַא טּביירש ,קידענעוו ןיא לוש עשיטסילַאבַאק ַא

 קורד ןיא ןענישרע ןיא עמעָאּפ סאתוּנו יװ םעדכָאנ םורָא רָאי ףניפ ןיא 1

 ,אמלוא לאינד בקעי ,"םירקּבל םישדחע הרכח רעזעינילער רעד ןופ דילגמימ ַא טָאה

 277 ןיא ,"ךורע ןדע, עמעָאּפ עטייװצ ַא "ךורע התפּתע ןופ רעטסומ ןכָאנ יונעג טסַאּפרַאפ

 ,עמעָאּפ סאּתוּכז יו קירטעמ רעבלעז רעד םיול םיוּבעג ןענייו סָאװ ,ןּפָארטס עקילָאצּפניפ

 סאמלוא .םיומ ןכָאנ קידצ רעד טמוקַאּב םע סָאװ ,רכש םענייש םעד אמלוא םרעדליש

 התפּתנ סאּתוּכו םימ ןעמַאװצ 1744 קידרענעװ ןיא טכעלטנפערַאפ ןעמ טָאה "ךורע ןדע,

 ,טקורדעג ןעמַאוצ ןּבַאנסוא עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ןרעװ ןוא "ךורע

 ירבדב ארקמב יתחרט םינש המכ יכע :'ב 'מע ,42 ףד ,'ו"מר תורנא, עז

 אניצוב ןנחלא ר"רהומכ שודק הטמ ארמג רמנמל יתיכז דע- ארבסב ייחרטד םילבוקמח

 םה ןהש לאטיװ םייח 'רה ירפמ בור הריתי אחרשנו תאצוחב יתאצמו יתעניו ארוחנד

 ."הריעצה יתעידי תדחוימ םהילעו הרבו היקנ תלוסו הרות ימונ
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 ישרש) הֹלּבק רַאפ לעיצעּפס ךוברעטרעוו ַא טסַאּפרַאפ 1 (''ינדא שדקמ,,)
 טריפ ןוא 2 תישעמ הלּבק טימ זייוונטייצ ךיוא ךיז טמענראפ ,(תומשח

 ,הוריפס ןעצ יד ןגעוו םידימלּת ענייז טימ לסקעוודווירּב ןסיורג ץנַאג ַא
 -ןיא סרעדנוזַאּב .5 ןעמעלּבָארּפ עשיטסימ ערעדנַא ןוא תויתוא יפורצ
 בוקמ םעד ,דימלּת ןטּבילעג ןייז טימ םיבּתכמ תפילח ןייז זיא טנַאסערעט
 ןיא ןרעדנַא םעד רענייא טקישעג ןּבָאה ייז סָאװ ,ווירּב יד .ןהּכ ןימינּב
 -טמיטניא רעד ןיא ןײרַא זנוא טריפ ,הנותח סנהּכ ןימינּב ןופ רָאי םעד
 ןעעז רימ .ןרוטַאנ עשיטסימ עטריטלאזקע ןופ ןעגנוּבעלרעּביא ןוא טלעוו
 מרעו תובהלתה עזעינילער יד יו ןפוא ןטלוּב ץנַאו א ףיוא זנוא רַאפ
 טרעוו הװַאַּת עשידרע יד ;ןטנעמעלע עשיטָארעדןייר טימ ןעגנורדעגכרוד
 יד ,תוקבד רעשלמיה ןוא הליפּת רעשיזַאטסקע ןיא לנלוגמ רעקיטסימ םייּב

 -אב םעד ךָאנ גנַארד םעד טימ ןדנוּברַאפ גנע טרעוו יורפ רעד וצ עּביִל

 ,טייקצנַאנ רעשינָאמרַאה ןופ גונעת ןקידנשיור

 רעַּבָא ןיא סע .?םיטויּפ ןוא ןענמיה זייוונטייצ ךיוא טּביירש אתוכז

 םימ לבוקמ םעד לּכ-םדוק ייז ןיא ןעעז רימ .עיזעָאּפ קינייװ ץנַאנ ייז ןיא

 הלּבק רעד ןופ תומלוע 'ד יד טגניזַאּב רע .תואירטמנ ןוא תומש יפורצ
 ,5 'ןיפלַא ףלא , ןעמָאנ ןרעטנוא עמעֶאּפ רעלעיצעּפס ַא ןיא (ע"'יבא)
 ךיז טּבייה ייז ןופ סעדעי סָאװ ,רעטרעוו טנזיוט סיוא טײטשַאּב סע לייוו

 ,תולג רעד ,קלָאפ ןשידיי םנופ ענַאל עשיגַארט יד זיולּב .ףלַא ןַא טימ ןָא

 -מיד םעד ןאתוכז ןיא טקעוורעד ,רערעווש ןוא רערעטיּב ץלַא טרעוו סָאװ

 ןעלמיח יד ןיא רע טרעדיילש ''ןיפלא ףלַא,, ןייז ןופ סולש םוצ ןוא ,רעט

 עצלַאטש ןיימ --- רעדנּוװ ענייד ןענייז ּוװ,, :טסעטָארּפ ןשימרוטש ןייז

 םינ רעמ ןָאק ךיא ;!רעקיטפעמלַא וד ,טָאג ..,?טסיירט ןוא גנונעפַאה

 רהוז ףיא שוריּפ סאתוּכז ןופ רַאלּפמעזקע רעכעלטּפירשטנַאה רעלופטכַארּפ ַא 1

 טפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע:שירָאטסיה רעשידײ רעד ןופ ייזומ ןיא ןענופעג ךיז טָאה |

 | | ,דַארגנינעל ןיא

 יױרפ ַא ןופ "קוּבידא ַא ןגײרטוצסױרַא ױזַא יװ ןעננוזײװנָא ב"צ םינ אתוּכז 2)

 ,(28 ,24 ,2 ,'ו"מר תוורנא;)

 1780 ןיא  ָאנרָאװיל ןיא טכעלטנפערַאפ זיא לסקעװיוװירּב םעד ןופ לייט ַא 8

 ."ז"מר תורגא, ןעמָאנ ןרעשנוא

 (1712) םַאדרעטסמַא ןיא טכעלטנפערַאּפ יגנעלָאטטָא השמ סָאה ייז ןופ לייט ַא 4

 גהנמ רוזחמ ןיא ןײרַא ןענייז תוליפּת סאּתוּכז עקינײא ,"שדח לוק ןהע ןעמָאנ ןרעטנוא

 סאתופז עלַא ןופ גנולמַאז עכעלטפירשטנַאה ַא ,"ןויצ ירעשק טרעװָאנַאה ןיא ןוא אּפכ

 ,620 ,687 'מונ) גנולמַאז:ןטּפירקסונַאמ סגרוּבצניג ןָארַאּב ןיא ךיז טניּפעג ןענמיה

 ,"ו"מר תורגאע ןופ ףוס םוצ טקורדעג 5



 21 ןרי ייּב רוטַארעמיל רעד ןוֿפ עטכישעג יד

 -ַאמרַאפ טיוט םוצ זיב ןוא עטקינײּפעג יו ןעזוצ טינ ןָאק ךיא ,ןנייווש

 רַאפ ּביוטש ןיא ןלַאפ ,ןעינק וצ תורָשַא רַאפ ןעגנוװצעג ןרעוו עטרעמ

 ןעיירשעג עקידנסיירצרַאה יד ןרעה טינ רעמ ןָאק ךיא !עמוטש רעטענּפָא
 סָאװ ,רעדניק ןופ רעמָאיעג ערעטיּב סָאד .,.עקידנטכַאמש ןטייק ןיא יד ןֹופ

 ןענַאמ ערעייז טָאה'מ סָאװ ,תונמלא ןופ ,ןבילבעג רעטָאפ א ןָא ןענייז

 ץלַא ןוא טכיל ףיוא ןפָאה ,ןטרַאװ וצ חֹוּכ ןייק רעמ ָאטינ .,,טביורעג

 ""..,רעטסניפ רעד ןיא ןטנאמש

 .ןעמוקעגנָא זיא סע רָאנ יו סָאװ ,טינ רעדנּוװ ןייק רַאפרעד זוא סע

 אתוּכז זיא ,יבצ יתּבש חישמ םעד ןגעוו חרושּב עקידיירט יד עילַאטיא ןייק
 ןענמיה טימ טסירנַאּב םיא טָאה ןוא ,רעגנעהנָא רעסייה ןייז ןרָאװעג ךיילג

 ךיילג זיא ןהּכ ןימינּב דימלּת רעטּבילעג ןייז ךיוא ,ןעגנַאזעגּבױל ןוא

 רעד ןגעוו ווירּב עקידתובהלתה ןּבירשעג ןוא ןטָארטענוצ גנוגעוװַאּב רעד וצ

 | ,..הלואג רעקימכיל
 העיקש רעד וצ טניינעג ךיז טָאה ,הגרדהּב ,זייווכעלסיב ױזַא טָא

 -שידיי םעד ןיא טסיײג-סנַאטענער רעד ןרָאװעג ןשַאלרַאפ ןצנַאגניא ןוא

 יד ןסקאװעג טרָאד זיא רעטיירּב ןוא רעקרַאטש ץלַא .ץוּביק ןשינעילַאטיא

 טניײלעגפיורַא טלָאמעד ןּבָאה טָאװ ,סרעטנעצ עקיטסייג ייווצ ןופ העּפשה

 הינסכַא יד טייז ןייא ןופ :קלָאפ-תולנ ןצנַאנ םעד ףיוא לפמעטש רעייז

 ןופ ןוא ,ץוּביק רעשיניטסעלַאּפײשיקרעט רעד -- הלּבק ןוא קיטסימ ןופ

 -שטייר סָאד -- םזיניּבַאר ןופ גנוטסעפ ןוא םערוט רעד -- רערעדנַא רעד

 ,םוטנדיי עשיליוּפ

 ,ןלייט עקידרעטייוו יד ןיא --- סרעטנעצ עקיזָאד יד ןנעוו

)16( 





 לייט רעטסקעו

 רעטנעצירוטלוק רעשידיי רעד
 הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא





 לטיּפַאק רעטשרע

 סיתפרצ קחצי--.חכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא ןדי רַאפ עגַאל עקיטסגיג יד

 ןשידי םגופ גנובעלפיוא עלערוטליק יד -- ,ןדי עשטיײד יד וצ תורפיוא -

 רַאפ תוכהלתה רעײז ןוא הלּכשה יִציפמ עשידי יד -- .ייקרעט ןיא ץוגיק

 ןוא לאיכלמ ןּב יתּבש ןשיװצ תוּכיו רעד -- ,ןפַאש טארוע ןּבא םחרבַא

  תחעּפשה עלערומלוק יד -- ,רערעלקפיוא סלַא ונייטמוכ -- ,ונייטמוכ יכדרמ

 עשיטיַארַאק יד -- .ןעמִיַארַאק עקיטרָא יד ףױא עשנרעלעג עשידיי יד ןופ

 יד ןגעק תקולחמ יד -- , קרעװ עשימעָאּפ םולוּפָאדנעּפַא בלכ ןעמנרעלעג

 עט ןייז ןוא יחרזמ והילא -- ,לטימיספמַאק סלַא "םרחע רעד ;ןעמוַאדַאק
 ,דרפס ילונ יד -- ,טייקימ

 ,"ס0ח5018042,ןֹופ רעטכיד רעלופטנעלַאט רעטנַאקַאּב ןיוש זנוא רעד

 ןרָאצ ןקידנענערּב ןוא גָאטייװ ןפיט ַאזַא טימ טדער סָאװ ,עקסוא לאומש

 ןקידרעייפ טימ טגניז ,עיציזיווקניא רעד ןופ םישעמ עקיטולּב יד ןגעוו
 רעד -- טכַאמסיורנ רעקיטומ ,רעיינ רעד גנאזענּביול דנלעכוי ַא סָאטַאּפ

 טכַאמעג תונוחצינ עקידלַאװג עריא טימ טָאה סָאװ ,הכולמ רעשיקרעטמ

 | .עּפָארייא עכעלטסירק סָאד ןרעטיצ

 ןשאוו סָאװ ,םימי יד יו עטיירב-קיטכעמ ,עסיורג וד ! דנַאלנקרעט ,

 סעמעוו ,םי רענעי יו גנוטער קיליווטיירב זנוא טסקנעש וד !םורא ךיד

 טשרָאקַא םעד ראפ ןטָארטענּפָא לעפַאב סטָאג ףיוא ןּבָאה סע ןרעסַאװ

 םירצמ טסָאה ןעוו ,נעט ענעי ןיא יו ! קלָאפ ןיימ ,בקעי ,קלָאפ ןטײרפַאּב

 יד ןיא תורצ ןוא ןדייל ענייד עלַא ףראו טציא ךיוא יױזַא  ,ןזָאלרַאפ

 רַאפ ןענייז ,דנַאל םעיינ ןגנוי םניא ,טרָאד םערָאװ ;םי םנופ ןשינעפיט

 טייהיירפ ןופ ןרעיוט יד ,טייקילעזטייל ןופ ןרעיוט יד טנפעעג טיירּב ריד

 יד ,רעדיילק עכעלדנעש יד ןפרַאװּפָארא ךיז ןופ וטסנעק ָאד .קילנ ןוא

 ןנָארט גנַאװצ ןוא טיונ ךרוד טזומעג טסָאה סָאװ ,עקסַאמ עטפאהלקע

 ןוא ןקידתונמחרּבמוא ,ןעמַאזױרנ-שיטַאנַאפ םנופ דנַאל םניא ךיז ףיוא

 ןוא ןפָא ;ןּבעל םעיינ םוצ ןייטשפיוא וטסעוו ָאד ,קלָאפ ןקיטשרוד-המקנ

 ,תֹובָא ענייד ןופ ןּביולג םֹוצ ,ןּביולג ןייד וצ ןרעקמוא ךיז וטסעוו יירפ

 / ענייד ןזָאלרַאפ וצ ןעגנווװצענ דרעווש ןוא רעייפ טימ ךיד ןּבָאה'ס ןכלעוו

 טלרנאועג וטסָאה ,םיאנוש ענייד ןופ דנַאל םניא ,טרָאד .דנייפ עקיטפיג
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 ץֹוש םעד רעטנוא ,רעּבָא ָאד ;רעדמערפ רעטכארַאפ ןעמעלַא ןופ א יו

 ןייז ריר ףיוא ןטײרּפשרַאֿפ טאנ טעוװ ,הכולמ רעגנוי רעקיטכעמ רעד ןופ

 ,"גנוזיילרעד ןוא םייהיירפ טימ ןעיירפרעד ךיד ןוא דָאנעג

 ןֹּבָאה סָאװ ,ןענַאטלוס עצלַאטש תונוחצינ עסיורג ערעייז טימ יר

 "םיוא עירעפמיא רעשיטנַאזיּב רעטצריטשעג רעד ןופ תוברוח יד ףיוא

 ,ןענַאטשרַאפ טוג רעייז ןֹּבָאה ,הכולמ עשיקרעט עקיטכעמ יד טיוּבעג

 ןוא ,ןריפ וצ המחלמ רָאנ ןסייוו סָאװ ,ןענַאמָאטָא עשירעגירק יד זַא
 ןענייז --- דרעווש ןטימ סקיּב רעד וצ זיולּב טנייוועג ןענייז טנעה ערעייז

 ,ןטמַאשקרעװו ןוא לדנַאה טימ דנַאל סָאד ןּבעלַאּב וצ לנוסמ קינייװ ץנַאג

 עשינעמרַא ןוא עשיכירג יד ,דנַאטשלטימ רעכעלטסירק רעקיטרָא רעד

 -רַאפ וצ ןעוועג טכיזניה רעשיטילָאּפ ןיא ןענייז ,רעמענרעטנוא ןוא םירחוס

 ןּבָאה עקַאט ראפרעד .ןזָאלרַאפ ןענָאק ייז ףיוא ךיז לָאז ןעמ ,קיטכעד

 רַאפ טנעמעלע םענעשטנוװועג רעייז ַא ןעזעג ןדיי יד ןיא ןענַאטלוס יד

 ,הכולמ רעגנוי רעייז ןופ גנולקיװטנַא רעכעלטפַאשטריוו רעלַאמרָאנ רעד

 רַאֿפ ,טייקילעזטייל ןופ ןרעיוט יד טנפעעג טיירּב ,, ךעלקריוו ןּבָאה ןוא

 ןרָאװעג ןּבירטרַאפ ןענייז סָאװ ,סעקינדנוזענ עשידיי עכעלקילגמוא יד

 רעטייווצ רעד דעמאכומ רָאנ יו ,רעדנעל עשיעּפָארייא עכעלטסירק יד סיוא

 יד ןעװעג לטבמ ךיילג רע טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמונעגנייַא טָאה

 ,ןדיי עקיטרא יד ףיוא טקירדעג ןּבָאה סָאװ ,ןעגנוצענערנַאּב ערעווש

 -עטבישעג א טלייצרעד -- גנורינער ןייז ןופ רָאי ןטשרע םניא,

 רעּביא ןפורפיוא טזָאלעג ךיילנ דעמַאכומ טָאה-- םייצ רענעי ןופ רעּביירש

 ןעניווװ סָאװ ,לארשי תיּב ןופ רעדניק ריא ,וצ טרעה :דנַאל ןצנַאג ןייז
 -ץנעדיזער ןיימ ןיא טמוק -- ךייַא ןופ ליוו סע רעוו ...הכָולמ ןיימ ןיא

 ןסינעג ןוא ,ֹור ןוא ץוש ןעניפעג קלאפ רעיא ןופ רעדעי לָאז ,טָאטש

 ,"דנַאל םנופ רעמיטכייר יד

 -עג רעד רעטייוו טלייצרעד --- ןעמוקענפיונוצ ךיז זיא סע ןוא,
 ייז רַאפ טָאה ןאטלוס רעד .ןדיי לָאצ עקידלַאװנ ַא --- רעּביירש-עטכיש

 טרָאד ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנַאק ןיא ץַאלּפ ןּבעגעג ןעמעלַא
 ,םישרדמייתּב ןוא ןלוש ןעיוב וצ טּביולרעד ךיוא ייז טָאה רע ...טצעזַאּב
 םענייא ;ןלוטש יירד טלעטשענפיוא רע טָאה ץַאלַאּפ ןכעלניניק ןיא ןוא
 -טַאּפ) קירטַאּפ ןשיכירג ןרַאפ ןטייווצ םעד ,יטפומ ןשינעמלסומ ןרָאפ
 טָאה קלאפ סעדעי םערָאװ ,בר ןשידיי ןרַאֿפ ןטירד םעד ןוא (ךראיר
 יד ןופ שארב .שאר ןוא טפוש ןייז ןופ חחנשה רעד רעטנוא טּבעלעג
 ןיא לומש ןייז .1 ילַאסּפַאק השמ בר רעטלַא רעד ןענַאטשעג זיא ןדיי

 ,רעטייו -- ילַאטּפַאק השמ ןגעװ }



 241 / ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןאטלוס רעד ןוא ,לוטש סיטפומ םעד ןּבעל ףיוה סנַאטלוס ןיא ןענַאטשעג

 ."טאהענ ביל רעייז םיא טָאה

 יד תולייח עשינַאמָאטָא עקידנוחצינ יד ןיא ןעזרעד ןּבָאה ןדיי יד

 טמיטשַאּב סיֹורָאפ ןיא סָאװו ,טנַאה ענרעזייַא יד ,טָאג ןופ טוד-ףָארטש

 .,'םודא, תוכלמ יד ןרעטשעצ ןוא טּפשמ ןטכערעג םעד ןריפוצכרוד

 -רעט יד טרעלקרע ןּבָאה ייז .דניז ןוא טולּב ןיא טקנוטעננייַא זיא סָאװ

 סטָאנ,, םעד ,שרוּכ ''ןטכערענ ,, םנופ ןעגנילצַָארּפש רַאפ ןענַאטלוס עשיק

 עשיקרעט יד ןופ שארּב זַא ,טּבױלגעג טסעפ ןּבָאה יז ןוא ,'ןטּבלַאזעג
 ןטימ ומצעּבו ודובכּב לאירבנ ךאלמ רעד טזיירּפש תונחמ עשירענירק

 -יִא ןוא ''ץק,, םעד ןרעטנענרעד וצ ידכּב ,טנַאה רעד ןיא דרעווש ןזיולּב

 .1 חישמ ןקיטכיל ןרַאפ נעוו םעד ןטיירג

 סאו ,טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא ןַא ןרָאװעג טיהענפיוא זיא סע

 טָאה'ס סָאװ ,םשור ןסיורג םעד ןגעװ ףירגַאּב ןטלוּב ץנַאנ ַא ןנוא טיג

 ןריי ענעפָאלטנַא עּפָאריא רעכעלטסירק רעד סא יד ףיוא טכַאמעג

 ,טיילעגנוי עשידיי ייווצ .ייקרעט ןיא רעדירּב ערעייז ןופ ןּבעל סָאד

 טגננַאלרעד ןוא דנַאלשטייד ןופ טרעדנַאװעגפיױוא ןּבָאה ,ןהּכ דוד ןוא ןמלק

 םעד ןופ ןרָאװעג לעּפתנ ױזַא ןענייז ייֵז .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק ךיז

 יד ןעו :ןעװעג טינ קפס םוש ןייק ייז ייּב זיא'ס זַא ,ןבעל ןקיטרָאד

 ,ייקרעט ןיא ךיז טּבעל ןדיי יד יירפ ןוא םוג יװ ,ןסיוו ןלָאז ןדיי עשטייד

 - ןטייקירעווש עלַא ףיוא קידנקוס טינ ,ןיהַא טזָאלענ עֶלַא ךיז ייז ןטלָאװ

 םענעזעוועג ַא רעייז וצ טדנעוועג רַאפרעד ךיז ןּבָאה ייז .ןרַאפעגנ ןוא

 ןופ ןפָאלטנַא ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיא סָאװ ,יתפרצ קחצי ,ןַאמסדנַאל

 ןּביירשנא לָאז רע ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טצעזַאב ךיז ןוא דנַאלשטיײיד

 ענעּבילבענרעביא יד וצ -- '!הטילּפה תיראש , רעד וצ ''ארוק ל?וק, א

 םייּב ןוא ןּבאוװש ןיא ךיז ןעניפעגנ סָאװ ,תוליחק יד וצ ,ןדיי עשטייד

 ךעלקילנ יוװ ןלייצרעד ייז ןוא ,ןרָאננוא ןוא ןדעמ ,קראמרעייטש ןיא ,ןייר

 ןדמל ַא דיי ַא ,יּתפרצ .הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא ןדיי יד ןבעל סע

 -רַאפ טָאה רע .ןטעב גנַאל טזָאלענ טינ ךיז טָאה ,* "ןושל לעּב , ַא ןוא

 ,8 'מונ ,עגַאלײב םעד ןגעװ עז 1

 ,עמַאמ ןוא עימָאנָארטסַא טנרעלעג טָאה יתפרצ ןעמעװ ייּב ,ונייממוכ יכדרמ 2

 שוריּפ ןקיזָאד םעד זַא ,'ןוינהה תלמ} םינומיימ ףיוא שוריּפ ןייז ןיא ןָא טזייװ ,קיטַאמ

 לעװ :יּתפרצ דימלת ןשּבילעג ןײז ןופ השקּב רעד םיױל לעיצעּפס ןּבירשעג רע טָאה

 ,ץראה תוצקמ ונילא תאב רשא זאמ יכ ,יתפרצה קחצי 'ר דמהנה בוחאה ךתלאש

 ",,הנוכתה ירפסמ תארקש המ םג ונמע תארקו ,דומלתב םכח תייהו ךוניאר
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 ןוא ,?יטס:הצילמ ןקיטראננייא ןִא ןיא ןבירשעג ,ווירב ןננַאל ַא טסָאפ

 .ג דנַאלשטייד ןיא תוליהק עשידיי יד טקישעצ םיא

 ןעיירשעג ערעייא זנוא וצ ןעגנַאנרעד ,יתפרצ טּביירש ,ןענייז סע,

 סָאװ ,תופידר ןוא תורצ עלַא ןגעוו םלייצרעד זנוא טָאה ןעמ ,ןצפיז ןוא

 רעמָאיעג סָאד רעה ךיא ..,רעדנעל עשטייד יד ןיא ןייטשוצסיוא טָאה ריא

 ןָא טקירדרעטנוא המוא עמַאזיורג ןוא עדליוו יד ...רעדירּב עניימ ןופ

 ןענַאטשעגפױא .,,קלָאפ ןטלייוװרעדסיוא םנופ רעדניק עיירט יד תונמחר

 סָאד ייז ןליו ןעלצרַאװסיױא ,םיור ןופ םיחלג ןוא םירמוּכ יד ןענייז
 עיינ ץלַא .לארשי ןופ ןעמָאנ םעד ןקעמסיוא ןוא בקעי ןופ שינעכעדעג
 ..ןעגנערּב ךייא ייז ןליוו ןפיוהרעטייש ןפיוא ,סיוא ייז ןטכַארט תוריזג

 ןיִּב ךיא !ןּבעג ךייַא לע ךיא סָאװ ,הצע יד ,רעדירב עניימ ,וצ טרעה

 ןיּב .טנרעלענ הרוּת םינּבר עשטייד ייּב ןוא ןרָאבעג דנַאלשטייד ןיא ךיוא

 -רעד ךימ ּבָאה ךיא ןוא ןרָאװעג ןּבירטרַאפ דנַאלסטרוּבעג ןיימ ןופ ךיא

 טימ לופ ןיא סָאװ ,דנַאל ןשיקרעט ןטשטנעּבעג טָאג ןופ םעד ןיא טגנַאל

 ךייַא רַאפ ךיוא ןָאק סע ,קילנ ןוא ור ןענופעג ָאד בָאה ךיא .ןטוג םעדלַא

 טלָאז ,דנַאלשטיײיד ןיא טניוװ סָאװ ,ריא ןעוו ..,ור ןופ דנַאל סָאד ןרעוו

 -עג זנוא טָאה טָאג סָאװ טימ ,םעד ןופ קלח-טנעצ ַא וליִפַא ןסיוו

 -ירעווש םוש ןייק ףיוא טקוקענ טינ ריא טלָאװ ,דנַאק ןיא ָאד טשטנעּב

 - ,ןסרעט יד ןופ דנַאל םניא ,ָאד ...זנוא וצ טזָאלעג ךיז טלָאװ ןוא ,ןטייק

 -ףַאפ עסיורג ןציזַאב רימ :ןנָאלקַאּב ֹוצ ךיז סָאװ ףיוא טינ רימ ןּבָאד

 ןנוא טקירד ןעמ ,טנעה ערעזנוא ןיא ןענייז רעּבליז ןוא דלָאג ליפ ,סננע'כ

 רעזנוא זיא טרעטשענמוא ןוא יירפ ןוא ,ןרעייטש ערעווש טימ טינ
 זופ רעדעי ןוא ?וזּב זיא ץלַא ,דרע רעד ןופ ןטכורפ יד ןענייז ךייר .לדנַאה

 סלַא ןגָארט וצ ןעגנוווצעג טינ ריי רעד זיא ָאד .יירפ ןוא קִיור טּבעל זנוא

 ןוא םוטכייר וליפַא ּוװ ,דנַאלשטייד ןיא יו ןעלטיה עלעג ןכייצדנַאש
 טימרעד טקעוורעד רע םערָאװ ,הללק ַא ןדיי ַא רַאפ ןיא ןגעמרַאפ סיורג
 יִּבַא ,םילוּבליּב יילרעלּכ םיא ףיוא ןכַאמ ייז ןוא ןטסירק יד ייּב האנק יד
 ,ןדנעל ערעייֵא ןָא טרוג !רעדירּב עניימ ,ףיוא טייטש .ןּבױר וצ דלָאג ןייז

 .ענ ןענייז ,ןרָאװעג ןּבירשענ זיא ווירּב רעקיזָאד רעד ןעװ ,םייצ רעד ןגעװ )
 .םנפערַאפ ּווירֹּב םיתפרִצ ןטשרע םוצ םָה סָצװ ,קענילעי ,תועד יקוליח עסיװעג ןעװ
 ןבירשעג ייא ירּב רעד זַא ,םנכערעג טלח .,024-14 ,ונ'תת תורזג םרשנוק) טכעל
 ,ןיװעגנָא קיטכיר םָאה סָאװ ,ץערג .ןגוצציירק יד ןופ םײצ רעד ןיא ח"י ןט13 ןיא
 רימ ,1454 ןיא ןּבירשעג ןיא װירב רעד זַא ,םנכער ,סַאהעג תועט ַא םָאה קענילעי זַא
 ,םעדכָאנ םֹורָא רָאי עכעלפע ןיא טשרע ןרָאװעג טסַאּפרַאפ זיא ווירּב רעד זַא ,ןענעכער
 ,ןרָאי רע50 יד ןופ ףוס ןיא ח"ד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןעמונעגנייֵא ןּבָאה ןקרעט יד יװ



 240 ןריי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישענ יד

 ןופ ןרעוו יירפ ריא טעוװ ָאד !זנוא וצ טמוק ןוא תוחוּכ ערעייא ט"מאז

 ..! ןעניפעג ור ריא טעװ ָאד ,םיאנוש ערעייא

 עשטייד יד ייּב םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ''ארוק לוק ,, םיממרצ

 ַאזַא ףיוא ןוא ,''דנַאל ןטשטנעּבעג , םוצ טזָאלעג ךיז ןּבָאה ליפ ןוא ,ןדיי

 -ער ענעזעוועג יד , ה"י ןט18 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא ןיא ןפוא

 ?גלונמ ןיא יז יװ םעד ךָאנ ץנַאזיּב רעכעלדנייפנדיי רעד ןופ ץנעדיז

 -ידנטיידַאּב א ןהָאװעג --- ?וּבמַאטכ ןשיקרעט-שינעמלטומ ןיא ןרָאוװעג

 הליהק ''רעשיכירג,, רענעסעזעגטלַא רעד ןּבעל ּוװ ,רעטנעצ רעשידיי רעק

 ןוא עשטייד סיוא ,הליהק ''עשיזנּכשַא, עיינ א טעדליּבעג ךיוא ךיז טָאה

 ןבָאה ןדנַאטשוצ עשיטילָאּפילַאיצַאס עקיטסניג יד .ןדיי עשיכיירטסע

 ךלַאּב זיא (לָאּפָאניטנַאטסנַאק) '"אטשוק , סָאװ ,ןפלאהעגטימ ליפ ייברעד

 ךיז טּבייה סע .רעטנעצ רעשידיי ר על ע רוט? וו ק רעבושח א ךיוא ןרָאװעג

 ,גנַאל תורוד ייווצ ןופ ךשמ א ףיוא ,טייצ רעצרוק ַא ףיוא זיולּב ,תמא ,ןָא

 סיורַא ןטערט סע .ייקרעט ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ חפוקתיילב יד

 ןעיירפ ןופ ןָאפ רעד רעטנוא ןסיו ןכעלטלעוו ןקיטייזליפ ןופ רענעמ

 ,רערעלקרעדלּביּב ןוא !ןטייּפ ַא ,ינויח וטַאצוּפאק השמ .קנַאדעג ןשיטירק

 טָאה סָאװ ,רעקנעדיירפ סלַא שמוה ףיוא שוריּפ ןייז ןיא סיױרַא טערמ

 יד ,"םינומדק , יד ןופ תועד יד וצ שיטירק ןטלאהראפ ךיז טומ םעד

 ןטָארטעגסױרַא זיא םיא טימ ןעמאזוצ 2 ןטעטירָאטױא עטנעקרענא

 םש-הנוק ךיז טָאה רע 5 בהזיטיברש והילא ןּב המלש רעקיטייזליפ רעד

 ןענייז םיטויּפ ענייז ךס ַא .רעדיל עכעלטלעוו ןוא םיטויּפ ענייז טימ ןעוועג

 ןופ טצעזעגרעּביא ךיוא טָאה רע .* אונמר גחנמ רוזחמ םעד ןיא ןיירַא

 -בעה א טסַאפרַאפ ,קרעוו עשימָאנָארטסא עקינייא שיערבעה ףיוא שיכירג
 טיול ןוא ,הרוּת ףיוא שוריּפ ַא ןּבירשעג ,''המלש קשח ,, סיטַאמארג עשיער

 גהנמ) רוזחמ ןכעלטפירשטנַאה םעד ןיא ךיז ןעניפעג םיטויּפ סוטַאצוּפַאק ייווצ 1
 ,קעטָאילּביּב."עַּפָאה רעד ןיא עיצקעלָאק-ןַאמּפיוק רעד ןיא טיחעגפיוא זיא סָאװ ,"(אּמּכ

 רעײז ַא שגנערּב ונייממוכ יכדרמ ,ןעגנַאנעג ןרָאלרַאפ זיא שוריּפ םוטַאצוּפַאק 2

 סלַא םיהַא טערט וטַאצוּפַאק ּוװ ,שוריּפ ןקיזצד םעד ןופ טנעמנַארפ ןטנַאסערעטניא

 10 'םונ ענַאלײּב עז) רדח סמ"במר םעד ןופ טסילַאנָאיצַאר רעשיּפיט

 | ָאה ,} ן : לעיצעּפס ַא טסַאּפרַאפ ךיױא טָאה ,ןשרד לעב ןוא ידומלת ַא ,רעטַאֿפ סחמלש 8

 ,קרעוו שימָאנָארטסַא

 עקינײא ,373 ,"עטכישעגרוטַארעטיל, ןיא ץנוצ ,28 ,ש ,"דמח םרּכג ןיא ל"דש 4

 ןכעלטפירשטנַאה ןטנָאמרעד רעירּפ םעד ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג םיטויּפ םבהז:טיברש

 ןריפ תיִּבףלֵא םנופ תויתוא יד ּוװ ,עמעָאּפ עקיציװ םסבחז:טיברש .אפּכ גחנג רוזחמ

 רעדיל ערעדנַא ײרד םימ ןעמַאװצ םכעלטנפערַאפ אנהּכ דוד סָאה ,ךיז ןשיװצ וכי ַא

 .(1892 ,ףסאיחא) גנולמַאז רעדנוזַאב ַא ןיא בחז:םיברש ןיפ
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 סעפע ןיא הליהק רעד ןופ רעייטשרָאפ עבושח עקינייא ןופ חשקב רעד

 סארזע ןבא םהרבַא ףיוא שוריּפ ַא טכַאמעג ךיוא רע טָאה ,(ושיפוא)

 .1 "םשה רפס ,

 סארזע ןֵּכא ףיוא שוריּפ ַא ןבירשעג טָאה בהז-טיברש טָאװ סָאד

 ןיא רעטנרעלעג רעשידרפס רעסיורג רעד .לַאטוצ ןייק טינ 552 זיא קרעוו

 רעלעטשטפירש עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ רענייא טייצ רענעי ןיא ןעוועג ללכּב

 ןיא רָאנ םינ .ייקרעט ןיא ןזיירק עשיריי עטנענילעטניא יד ייּב

 טימ ןּבָאה םייצ רענעי ןופ עטנרעלעג ערעדנַא עליפ רָאנ ,בהז-טיברש

 ייז ףיוא ןּבירשעג ןוא ,קרעװ סארזע ןבא טרידוטש דובּכה תַארי סיורנ

 יתבש ,רוד-ןּב סבהז-טיברש טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט רעייז ,םישוריּפ

 רענייז .טנַאקַאּב קינייװ ץנַאג זנוא זיא ןּבעל ןייז ןגעוו .ןהּכח לאיּכלמ ןֹּב

 ןופ ייקרעט ןייק ןעמוקעג זיא רע, זַא ,םיא ןגעו טלייצרעד רודדּב ןַא
 ןסיורג סיוא זַא ,ךיז ןגעװו טלייצרעד אפוג יתּבש ."ןעלזניא עטייוו

 תונידמ ענעדיישרַאפ רעביא טרעדנַאװעג רע טָאה ןסיוו ךָאנ טשרוד

 "ָאליפ עכעלרעטלַאלטימ יד טרידוטש קיסיילפ טָאה רע .? רעדנעל ןוא

 ךָאנ ,קינָאל ןגעו קרעוו ַא ןּבירשעג ןיילַא טָאה ,רוטַארעטיל עשיפָאז

 ארזע ןּבא זַא ,טניפעג רע ;ארזע ןּבא םהרבַא ןעוועג ןיא גנילביל ןייז

 ךוד ןייז רַאפ ןוא ,!הלוגה ימי תישארמ ,, ךיז ֹוצ ןכיילג ןייק טינ טָאח
 טסַאפרַאפ טָאה ?איכלמ ןֹּב .וניבא םהרבַא רעטייווצ רעד ןעוועגנ רע זיא

 רעסיורנ ןייז עקַאט ןוא ,* ''םשה רפס,, סארזע ןֹּבא ףיוא שוריּפ ןננַאל א

 םיא טָאה ןטנרעלעג ןשידרפס ןטמיראּב םעד ןופ קנעדנָא םוצ דובּכה-תארי

 חוּכיוו ןשימעלַאּפ ַא ןיא טזָאלעננײרַא ךיז טָאה רע סָאװ ,וצרעד טכַארּבעג

 בנַא םזיײװ ןֹוא ,םעד ןגעװ םלייצרעד רעסַאּפרַאֿפ רעד ןכלעװ ןיא ,דיל סָאד }
 רעטנָאלּפ ןצנַאג ַא טכַארּבעג טָאה ,סעפע ןיק ןעמוקעג ןיא רע ןעװ ,רָאי סָאד ןָא
 םעד טנעיילעג ןּנָאה ץערג ןוא יסורייד .טּבעלעג טאה בחזיםיברש ןעװ םייצ רעד ןגעו
 ,ריפסיוא םוצ ןעמוקעג ןענַײז ןוא ,"לאוגל םילונ רפס--אה תנש, :זרעפ ןקידנפערטַאּב

 רעדיינשנייטש .,1500 ןיא ה"ד ,ס"ר רָאי ןיא סםעפע ןייק ןעמוקעג זיא בהו:טיברש זַא
 וצ עדעררָאפ ןייז ןיא) אֹנהַּכ .ד ןוא דנַאלרוג ,י .ח ,(28 ,שוװ ,',לּביּב ,רּבעה;;)
 יד ןעמוקַאּב ןּבָאה ןוא ,םילוג ופסאה : טנעײלעג ןּבָאה -- (גנולמַאז:רעדיל םבהז:םיברש
 ןיא ךרעּב ןרָאּבעג זיא בהז:טיברש םערָאװ ,שלַאפ ןימולחל רעֶּבָא ןיא סָאד ,1286 עטַאד
 םע ,1502 ךָאנ ןּבראטשעג ןוא (22 | ,'המרנותב לארׂשי ימי ירבד, ,סינַאר עז) 0

 ,1416--ו"לר 'ה--םילוג ופסאה :ןענעײל ןעמ ףרַאד עטַאד עקידנפערטַאּב יד זַא ,רָאלק זיא

 ,ארדק ץרא לע המרנות ץראמ הלוגה ןהכחה יתבש םידימלתה ריעצ רמא} 2
 המכחה ןוליכי אֹל ינויער ידלי םאו ,המומו תעד ילבש םיעושו םיבידנ ירמע ןיבמ טקללי
 ידבוע םע חראתהלו םיכלפבו תונידמב טסושל יכלב םישאו הקושתה שא יב הדעב אלח
 ,(2 ,"תורודה ארוק, גנולײטּפָא ,1895 ,"תויפלת, ךוּבלמַאז ןיא טכעלטנפערַאפ) "םיכרד

 ,9 'םונ עגַאלײּב עז ,קרעװ םלאיכלמ ןּב יתֹּבש ןגעװ תוכירַאב רעמ 8
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 -יטנַאטסנָאק רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ עטסלענינירא יד ןופ רענייא טימ

 .ונייטמוכ רזעילא ןּב יכדױמ טימ --- הליהק רעשידיי רעלָאּפָאנ

 יבדרמ רמא, :;ןושלה הוּב ןָא טּפָא טננַאֿפ ונייטמוכ יכררמ

 ?"ינויה , ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק סיוא ינויה יכדרמ טגָאז --- ''ינויח יניטדסוק

 ןופ ץנעדיזער יד ןעװעג ךָאנ זיא לאּפָאניטנַאטסנַאק לייוו ,רַאפרעד

 .ןעזרעד טלעוו יד ןטשרע םוצ ןטרָאד טָאה ונייטמוכ ןעוו ,''ןוי תוכלמ ,|

 ןייז ,!ה"י ןטנצפופ םנופ לטרעפ ןטשרע םניא ןרָאװעג ןרָאּבעג ןיא רע

 יז ,הפוקּת רעשינַאמָאטָא רעד וצ רעּבָא טרעהעג טייקיטעט עשירארעטיל

 סונייטמוכ ןגעוו .2 1488---1400 ןופ ךשמ םניא ךרעּב ןגיוצעג ךיז טָאה

 רעד סיוא) זיולּב סייוו ןעמ .םיטרּפ קיניײװ רעייז טנַאקַאּב ןענייז ןּבעל

 ןרָאי רעקיצפופ יד ןיא זַא ,('ארומ דוסי,, ףיוא שוריּפ ןייז וצ עדעררַאפ

 טָאה רערעל ענייז ןופ רענייא זַא ןוא ,לָאּפָאנַאירדַא ןיא טּבעלעג רע טָאה

 ,טלעטשעגטסעפ טינ רעּבָא ןיא סע ;ַאטרוּפַאצ ךונח ןעמָאנ םעד ןגָארטענ

 -נסיוו עקיטייזליפ ןייז ןעקנַאדרַאפ וצ ןַאטרוּפַאצ ונייטמוכ סע טָאה יצ

 ןפיוא תועידי עכעלטנירג טאהעג טָאה ונייטמוכ .גנורליּב עכעלטפאש

 -רוטַאנ ערעדנַא ןוא עימָאנָארטסא * עיגָאלַאליפ ,קיטַאמעטַאמ ןֹופ טיבעג

 ,עיפָאזָאליפ רעכעלרעטלַאלטימ רעד ןיא זיולּב טינ יקּב ןעוועג ,ןטּפַאשנסיוװ

 עליפ יו .רוטַארעטיל רעשינָאלָאעט רעכעלטסירק רעד ןיא ךיוא רָאנ

 ,סיוא ךיז טקירד ץערג יו ,ןעווענ ךיוא רע זיא ,רוד ןייז ןיא ערעדנַא

 רעטנרעלעג רעכיירטסייג רעד טָא .''ארזע ןּבא םהרבַא ןיא טכילרַאפ ,

 -םומ ןוא לַאעדיא רעטסכעה רעד ןעוועג ןונייטמוכ רַאפ זיא ה"י ןט12 םנופ

 ןּבא ןופ עליפ ףיֹוא םישוריּפ ןּבירשעג רָאנ טינ טָאה ונייטמוכ .רעט

 רעד טשרעה טייקיטעט רעשירַארעטיל רעצנַאנ ןייז ןיא 41 קרעוו סארזע

 טסַאּפרַאפ טָאה רע סָאװ ,תושרד ענײז ןיא םיא ןגעװ טרער ןושרנ ןֹּב םירפא 1

 ,ןשטנעמ םענעעזעגנָא ןוא םעגעסקַאװרעד ַא ןגעװ יװ ,1455 ןיא

 רע יא סםלַאּפנדעי ,םלעטשענטסעּפ טינ זיא םיומ סונייטמוכ ןופ רָאי סָאד 2

 רפסע ןייז טכעלשנפערַאפ ךָאנ רע סָאה 1481 ןיא לײװ ,ןרָאי רע80 יד ןיא ןברָאטשעג

 ילכע ןיא) רולוּפָאדנופא בלכ דימלּת ןייז םיא ןגעװ ןיוש םדער 1487 ןיא ןוא ,"תודמה

 ,םענעּברָאטשעג ַא ןנעװ יװ ,("תועשה עבר

 "חרוז רוא ינועממ, :םיטויּפ ענייז ייװצ .ןּבירשעג םיטויּפ ךיוא טָאה ונייטמוכ 8

 'םונ) "תוחבשתו תורימזו םירישע ןיא םכעלטנפערַאּפ ןעניז "לא ךממ שקבמ המ} ןוא

4, 202). 

 ,טרעכיזרַאּפ ,ונידימליד המלש ףסוי רעטנַאקַאב רעד ,לקינייארוא םונייטמוכ 4

 םינוש םירובח רבתק :קרעװ עלַא םארזע ןּבא ףיוא םישוריּפ ןּבירשעג סָאה ונייטמוכ זַא

 ונייטמוכ .(12 ,"םינפח אלמנ) 'וירפס לכ רואיב םג ,ארוע ןבא םהרבא ירובח יפכ

 ןּבא ןופ לייט  ַא ףיױא וױלּב םישוריּפ ןבירשעג טָאה רע ןַא ,ןָא רעּבָא םזייװ אפוג

 .(ירפטמ תצק ונראב רבכו) קרעװ םסארוע
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 יו .ָאדעלַאט סיוא קינדנו-ענ ןטנרעלעג םעד ,דליּברַאפ ןייז ןופ טסייג

  ןַא ןופ עלָאר רעד ןיא ןונייטמוכ ךיוא רימ ןעעז ױזַא ארזע ןבא וּתעׁשּב

 ןטײרּפשרַאפ קעװצטּפיוה ןייז רָאפ ךיז טלעטש סָאװ ,רערעלקפיוא

 תועידי-סנורג יד ןזיירק עטיירּב יד רַאפ ךעלגנענוצ ןכַאמ ןוא גנודליב

 יד ןָא, .ןטּפַאשנסיװרוטַאנ ןוא קיטַאמעטַאמ ,עיפאזָאליפ ,קינָאל ןופ

 םעד ךעלגעממוא זיא -- רעטנוא ונייטמוכ טכיירטש --- תועידי עקיזָאד

 ,ךעלדנעטשראפמוא ןייז ןלעוו ןלעטש עליפ םערָאװ ,ןרידוטש וצ דומלּת

 .1""אמוג דומלּתה ימכח יד ןזיוװעגנָא עקַאט ןיוש ןּבָאה ףיורעד ןוא

 רפס, קיטַאמעטַאמ ןגעװ קרעוו רעלוּפָאּפ א טביירש ונייטמוכ

 -טסַא עשיסרעּפ יר ןגעוו גנושרָאפ עכעלטפַאשנסיוו ַא ,''תודמחו ןובשחה

 ןגעוו ןטעּברַא ענעדיישרַאפ ,(סרַּפ תוחול שוריּפ רפס) ןלעּבַאט עשימָאנָאר

 עימָאנַארטסַא ןגעוו קרעוו לעיצעּפס ַא ,? םירישכמ יִלֹּב עשימָאנַארטסַא

 * ''ןויגחה תלמ,, םינומיימ ףיוא שוריּפ א ןוא 2 "הנוכתה רפס ,,

 רעשירַארעטיל רעסיטייזליפ ןייז ייּב טָאה וּתעשּב ארזע ןּבא רעד יו רָאנ

 -רעילּכיב רעד ןעקנַאשעג טײקמַאזקרעמפיוא ליפ סרעדנוזַאּב טייקיטעט

 סונייטמוכ "ןטּבילרַאפ , ןארזע ןּבא ןיא םעד ךיוא זיא ױזַא ,גנורעלק

 ןקיזָאד םעד ןיא עקַאט ןוא .* הרות ףיוא שוריּפ רעסיורג ַא קרעוטּפיוה

 -יירפ ןוא רעקיטייזליפ טלַא ןטסטלוּבמַא ונייטמוכ ךיז טקעלּפטנַא קרעוו

 םוצ המדקה ןייז טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט ,רעשרָאפ רעקידנעקנעד

 רע ןניֹוװַאּב םיא ןּבָאה סָאװ ,ןוויטָאמ יד טרעלקרע ונייטמוכ ּוװ ,שוריפ

 ,םענייז ךָאנ ןּבעגוצ הרוּת ףיוא םישוריּפ עטלַא לָאצ רעסיורנ רעד וצ לָאז

 ,שוריּפ םעיינ ַא

 אלש ימ וחעדי אלוע :'ארומ רוסי, ףיוא שוריּפ ןכעלטפירשטנַאה ןייז ןיא 1

 הנחו .,,דומלתה ירבד ןינהל הצריש ימל ודומל בייחל ואיבה הו שפנה תמכח דמל

 תומכחה לכ ודמלי אל םא 'ותוניכי אלו רומלתה םליעוי אלש דֹומלתהח ידומלל בייח

 ןכו ,כ םג םימכחח ירבדמ םהילע םיוצמ ונאש םתצקו דומלתה ירבד םנינהל םתצק
 ןבי אלש רהחא דומלתה ירבד תנכהב ונליעות ןויגהה תמכה איהש אטבמה תמכח

 ,"הדומל לע ל"ז םימכחה םג וריהֹוחש דעו תומכחה לכ ינואמ איחו תומכחה ידעלבמ

 ,"ההיפצה ילכ ןוקית רמאמ ,תועשח ילכ ןוקת רמאמ ,תשחנח ילכ ןוקית רמאמ, 5
 רעטשרע רעד ןיא טפירשטנַאה ןיא ךיז ןעניפענ קרעװ עמנכערעגסיוא עלַא יד 8

 ,361- 359 ,353 ,246--342 'מונ עיצקעלָאק:שטיװָאקריפ
 | ,1865 ,עשרַאװ ןיא םכעלטנפערַאּפ 4

 *ענ ענעדיישרַאפ רעטנוא ןּפַארגָאילּביּב יד ייב םרירוניפ קרעװ עקיזָאד סָאד 5
 עז) טצונַאּב ךיז ןּבָאה ךימ ןכלעװ טימ ,םּפירקסונַאמ םנופ טַאלּב-רעש ןפיוא ;ןעמ
 ,"יפוי לילפ, ןעמָאנ רעד םנַאה סעשטיװָאקריּפ טימ ןּבירשעגנָא ןיא ,(10 !םונ עגַאלייּב

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,םיריש עדייּב םונייממוכ ןיא ךיז טניּפעג קורדסיוא רעקיזָאד רעד
 :טנפערָאֿפ דנַאלרוג ,י .ח טָאה ריש ןטשרע םעד) קרעװ םנופ ףוס םניא ןוא בײהנָא/

 ,ונייממוכ ןגעװ עיַפַארגָאנָאמ ןייז ןיא טֵכְלְל
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 שוריּפ טימ זיולּב ןעמונרַאפ ךיז רקיע רעד ןּבָאה םישרדמ לייט ַא,
 ןשילַאקיטַאמארג ןייז טיול טרָאװ סָאד ןשטייטסיוא ךיז טסיילפעג ,תולמה

 ערעדנַא .טלַאהניא-טסקעט טימ דנוּברַאפ ןשינָאק ןייז ןיא טינ רעּבָא ,יוּב
 ןפיוא טזָאלעג ךיז ןּבָאה ערעדנַא ךָאנ ןוא ,חלּבק ןיא טפיטרַאפ ךיז ןּבָאה

 ןוא לופ זיא הרוּת יד זַא ,טניימעג ןּבָאה עקינייא .לשמ ןוא ןמר ןופ געוו !

 טרעלקרעד טשרע ןזומ סָאװ ,ןעניימ ענעגרַאּברַאפ ןוא תודוס טימ לופ

 ןיא ץלַא ןַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רעדיוו ערעדנַא ;ןרעװ ןטנױלַאּב ןוא

 טרָאװ ןייז ףדַאד שוריּפ רעד ןוא ,ךַאפנייא ןוא רָאלק ןיא ץלַא ,וטושּפּכ

 ןענייז יד ;ךרד ןייז ףיוא ןעגנַאגעג רעדעי ךיז זיא ױזַא טָא .טרָאװ ייּב

 ,טרעטנָאלּפרַאפ ןוא ןעמווושעצ --- ערעדנַא יד ,טרָאװ ןפיוא גרַאק ןעוועג

 -ַאֹב ןצנאגניא טינ ןָאק ייז ןופ רענייק רָאנ ,ןרעדנַא םנוט טָאּפש רענייא

 םנומ עטסקיטניוװ סָאד ןלײטוצּפָא יװ טינ ןעייטשרַאפ ייז לייוו ,ןקידירפ

 ןּב יכדרפ ,ךיא בָאה .,ןעזעגניֵַא סָאד ּבָאה ךיא לייװ .לפט

 הרות יד ןרעלקרעד ןוורּפ ןסָאלשַאב ,יגידנטשוקה ונייטמוכ דזעילא

 רָאנ טינ ןצוטַאּב שוריּפ ןיימ ייּב ךימ לעוו ךיא .ןפוא ןקירעהעג ןפיוא
 -רוטַאנ טימ ךיוא טרעיינ ,קינָאל ןופ ןצעזעג וא קודקיד ןופ םיללּכ יד טימ

 יא סע ּוװ טרָאד ןוא ,קיטַאמעטַאמ ןוא עימָאנַארטסַא יו ,ןטפאשנסיוו

 -ָאליפ ןייר ןריראב ךיוא ךיא לע ,טסקעט םעד ןטכיױלַאּב וצ קיטייג
 ןרעוו ןָאטעג טעװ ץלַא סָאד ןוא .ןעמעלּבָארּפ עשינַאלָאעט ןוא עשיפאז
 ןרעטייוורעד טינ ,ךעלגעמ רָאנ זיא'ס טייוו יו ,ןוא רדס ןגנערטש ןיא
 ןייק ףיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ייּברעד ?עװ ךיא .טשּפ ןכעלטרעוו םנופ ךיז
 ךרוד ַא ןגעוו ךיז טלדנַאה סע ןעוו ,ןלַאפ יד ןיא ןדייס ,ןטעטיראטױא םוש
 רתוס זיא סָאד ןעוו רעּבָא טלָאמעד .חרוסמ רעטקילייהעג גנַאק תורוד
 סע יװ טיופ טשַּפ םעד ןשטייטראפ ךיא לעװ ,תעדח ?וקיש ןכיילג םעד
 -ביר ןוא ענולק יד ןצונכיוא ייּברעד לע ךיא ,רשיח לכש רעד טדעדַאֿפ
 םעד ןופ דייר יד -- עלַא ןופ רעירפ ,רעייגראפ עניימ ןֹופ דייר עקיטו/
 טָאה סָאװ ,םישרפמה שאר רעד זיא רע םערָאװ ,ארזע ןּב םהרבַא 'ר םכח
 גנוניימ ןיימ טיול ,טָאה רע ךיוא ּוװ ,רעּבָא טרָאד .ךיז וצ ןכיילג ןייק טינ
 .1 '..געוו םענענייא ןיימ ןייג ךיא לעװ ,ןפָארטעג קיטכיר טינ ,ךָאנ

 רערעטכינ סלַא שוריּפ ןייז ןיא סיױרַא ךעלקריוו טערט ונייטמוכ
 עטיידּכ ענייז טימ סָאמ רעלופ ןיא ךיז טצונַאּב סָאװ ,רעשרָאפ רעיירפ ןוא
 -כביב םניא טינ טכוז רע .ןסיוו ןופ ןטיּבעג ענעדיישרַאפ יד ףיוא תועידי
 טימ ןצונַאב טינ ךיוא ךיז ליוו רע ,םיזמר ןוא סעירָאגעלַא ןייק טסקעט
 עשיטסימ סָאד םיוא רע טדיימ סרעדנוזַאּב ןֹוא ,תֹודגַא ןוא םישרדמ

 ,א 10 'מונ ענַאלײּב עז עסטַאמיצ רעד ןופ לַאנינירַא םעד 1
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 ,ערָאלק שיגָאל סָאד ,רשיח לכש םעד לּכ-םדוק טכוז רע .עקידתודוס ןוא

 ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןעקנַאדעג ענױזַא סױרַא זייוונטייצ טנָאז ןוא

 ענעמונעגנָא עלענַאיצידַארט יד טימ ,תֹובָא תלּבק טימ הריתס רעסיוועג ַא

 חוּבמ תוקפס ענייז ןגָאזסױרַא ,רענייטש א ,ךיז טּביולרעד רע .ןעגנוניימ

 ןּבָאה הגלפהה רוד םעד רַאפ זַא ,הרוסמ רענעמונעגנָא ןעמעלַא ןופ רעד

 ןופ תוהמ םעד ןגעוו ענַארפ רעד ןיא ,שדוק ןושל טדערעג ןשטנעמ עלַא

 ןענָאק ןלָאז ןשטנעמ ,טייקכעלגעמ "רעד ןגעוו ןוא שדוקה חור ןוא תואיבנ

 -םימ סנ"ּבמר םעד ּפָא ונייטמוכ טפרַאװ --- םיכאלמ טימ ןדייר ןוא ןעז

 םעד ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז טלעטש ןּוא גנוניימ עשיסקָאדָאטרַא-שיט

 -נָא טייהנגעלעג יד ךרוד טינ ייּברעד טזָאל רע .טקנוּפדנַאטש סמ''ּבמר

 טא ,גנוניימ ןייז טיול ,טרעהעגנ ןמחנ ןֹּב השמ ל?ּבוקמ רעד זַא ,ןזייוווצ

 ןגעוו ,''ןומח ,, ןטייוו ןעמעלּבָארּפ עשיטערָאעט ןופ ,ןקידנסיוומוא םעד וצ

 הרומ,, םוצ המדקה רעד ןיא לוטיּב ַאזַא טימ שדער ם''פמר רעד ןכלעוו

 ךיוא טכיירטש ''םיכובנ חרומ , לעּב םנופ טסיינ םניא ץנַאנ .1 ''םיכובנ

 יד זיֹולֹּב ןעקנָאשַאּב ןרעו שפנה תראשה טימ זַא ,רעטנוא ונייטמוכ

 ןְבָאװה ןוא תומילש רעלעוטקעלעטניא וצ טכיירגרעד ןּבָאה סָאװ ,םידיחי

 .5 ןעמעלּבָארּפ עשיפָאזָאליפ ךרוד דנַאטשרַאפ רעייז טרעטיילעג

 ךיז טלַאהרַאפ וניישמוכ ןכלעוו טימ ,דובּכה-תֶארי ןסיורג םעד ייּב

 ןזָאלרַאפ טינ קיטיינ רַאט ךָאד רע טלַאה ,ארזע ןבא םוצ ןוא ם''במר םוצ

 שיטירק ןייז עקַאט ןוא ;ןריפסיוא ןוא תוחנה ערעייז ףיוא דנילּב ךיז

 ןיא סורַא טגָאז ארזע ןבא סָאװ ,ןעקנאדעג עקינייא וצ ךיז ןטלַאהראפ

 ןשיווצ קימעלָאּפ עסייה אזַא ןפורענסיווא סע טָאה ,הרוּת ףיוא שוריּפ ןיז

 ונייטמוכ סָאװ ,םעד ןיא .ןהֹּכ יתּבש ןטנָאמרעד רעירפ םעד ןוא ונייטמוכ

 טעורעד ,ןארזע ןּבא ייּב ןתועט עקינייא ףיוא ןזייווּוצנָא ךיז טּביולרע

 דונּכה תתיחּפ ןסיורג ןוא הזעה עטּבילרעדמוא ןַא ןהֹּכ יתּבש

 זונייטמוכב ןגעק סיױרַא רַאפרעד טערט רע ןוא ,'םישרפמה שאר , םעד רַאפ

 טסינ רע ּוװ ,2(?איכלמ יתּבש 'ר5 תונשה רפס) קרעוו ?עיצעּפס ַא טימ

 וצ קירעהעג יװ טינ טייטשרַאפ סָאװ, ,םעד ףיוא ןרָאצ ןצנַאג ןייז סיוא

 ,"ָאטינ ןכיילנ ןייק זיא'ס ןכלעוו וצ ,רערעלקרעד-לּביּב ןטסערג םעד ןצעש

 : ,10 'מונ עגַאליײּב עז 1

 ורובעב רשא תילכתה יכ ונעדימ :'ב 'מע ,91 ףד ,"יפוי לילַכ, טּפירקסונַאמ 2

 וארובכ קבדישכ קקר חויחל ןכתי אל הו דבאי אלש יחצנ ראשהל אוח םדאה ארבנ
 עו ."תולכשומה תנׂשה תמכחל ועינישכ קר רשפא יתלב הוו ןתוחצנב יחְצֹנ ראשיש דע
 ,"ארומ דוסיק ףיוא שוריּפ סוצ עדעררָאּפ יד ,10 'מונ ענַאלייּב ךיוא

 .נײטש טינ קרעװ םעד ןגעװ תועידי ,די:בתּכ ןיא ןּבילּבעג זיא קרעװ סָאד 5
 ,קעטָאילּביּב רענעדייל רעד ןיא עיצקעלצק:ןטּפירקסונַאמ רעד ןופ גָאלַאטַאק םניא רעדיינש
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 לע תובושת, ענייז טיס ןטָארטעגסױרַא ךיילנ ןיא ונייטמוכ

 -ַאכ קרעװו עשימעלָאּפ עקיזָאד סָאד עקַאט ןוא ,ןהּכ יתּבש יּבר תונשה

 ,טייקכעלנעזרעּפ טלַא ןונייטמומ ןטסטלוּבמא טריזידעטקַאר

 -רַאֿפ רע .שידניק ןוא וויֲאֹנ רַאפ תונעט סנהֹּכ יתּבש טגיפעג רע

 "עג, טָאה רע זַא ,קנַארעג ןפיוא ןעמוק רָאג סע ןָאק יװ ,טינ טייטש

 טּביױלרע ךיז סָאה רע סָאװ ,םעד ךרוד קנעדנָא סארזע ןבא ''טעדנעשי

 טרעלקרע -- ךיא, .תוחנה ענייז עקינייא וצ ןטלאהרַאפ ךיז שיטירק

 םייוו ךיא ,ןטנרעלעג ןטיורג ןסיזָאד םעד ןופ טקיצטנַא ןיּב --- ונייטמוב

 ןשידיו ןומ טיּבעג ןפיוא ןטסנידראפ ענייז ןענייז םע םיורג קיטלַאװג יו

 טינרָאנ ןָאק יצ ?רַאבלעפמוא רענעמ עסיורג ןעד ןענייז יצ ;רעּבָא .ןסיוו

 -תַארי רעד סע ףרַאד יצ ןוא ?ןזיירג ןלָאז ייז ךיוא ןזַא ,ןייז טלָאמענ

 -ראמ ןטעטירָאטיוא עסיורנ ןופ קנעדנָא םוצ טקעּפסער רעד ןוא דובּכח

 עכעלטטַאשנסיװ וצ ןוא ןשרָאפ ןעיורפ םוצ טריפ סָאװ ,געוו םעד ןעמיוצ

 ,ןעניימ ןשטנעמ ערעטסניפ עשיראנ ,ןומח רעקידנסיוומוא רעד רָאנ ?ןתמא

 ןֹּבָאה ,תוחומ עפרַאש ערעייז טימ ןעגנַאנרעד ץלַא ןּבָאה םינומדק יד ןַא

 ןוא ןיילק ןענייז תורוד עקידרעטעּפש יד ןוא טזיירגענ טינ לָאמנייק

 םעד דנילב ןגלָאפ סָאװ ,ןשטנעמ רָאנ .ייז טימ ךיילגראפ םניא קיטשינ

 גנוניימ ענעגייא ןַא טומ םעד טינ ןּבָאה ןוא םינומדק יד ןופ טעטירָאטיוא
 וירפ סיױרַא טנָאז ןעמ סָאװ ,םעד ןיא ןכערּברַאפ ַא ןעז ןענָאק --- ןּבָאה וצ

 תועד עדמערפ קיטירק ןופ לָאשנָאװ רעד ףיוא טנייל ןעמ ןוא גנוניימ ןייז

 ןופ ןטלעצעג יד ןיא ןעור סָאװ ,ךעלעשטנעמ עקיזָאד יד טָא .תונקסמ ןוא

 ןרעכיזרַאֿפ ,טײקּפמעט רעקיטכיזצרוק ןופ ןָאפ יד ןגָארט ןוא טיײשירַאנ

 ,ןעלבירג טינ ףרַאד ןעפ !וצרעד רימ ןעמוק יו :ןרעדנַא םעד רענייא

 סָאװ ,סָאד ןיינרעד לכש םענענייא ןטימ ןלעוו ןוא ןחריקח טינ ףרַאד ןעמ

 ' ;1 "דנַאטשרַאפ רעזנוא רעּביא ןיא

 ןטלַאהרַאפ ןייז ןונייטסוכ רַאפ ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז

 -ערעטניא ןַא לל23 רימ ןרירַאּב טימרעד .ןעמַיַארַאק עקיטרָא יד וצ ךיז
 ץוּביק ןשיקרעט-שידיי םעד ןֹופ עטכישענירוטלוק רעד ןיא טַאלּב טנַאס

 יד ןופ טייצ-ילּב עקיטסייג יד ..ח"י ןט18 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא

 רעד ןיא .ה"י ןטפלע ןטימ ךיז טקידנע רעדנעל-חרזמ יד ןיא ןעמַיַארַאק

 ןייא ןייק ןזיוװַאּב טםינ ןיוש ייז ןשיווצ ךיז טָאה הפוקּת רעקידרעטעּפש
 ןזעינילער ןופ טיּבעג ןפיוא ןֿפימַא רעטנרעלענ רעקידנשיידַאּב רעקיצנייא

 ץוּביק ןשימיַארַאק ןצנַאג םעד רעּביא טפאשרעריפ עקיטסייג יד ןוא ,ןּפַאש

 ןבָאה ןעמַיַארַאק עקיטרָאד יד ,ץנַאזיּב רעד וצ חרזמ ןופ רעּביא םרעדנַאוו

 / ,204 ,גָאלַאטַאק רעטרישיצ םרעדיינשגייטש }
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 הדוהי יו ןטנרעלענ ןקידנטיידַאּב ַאזַא ןבעגעג ה"י ןטפלע םניא ןיוש

 ןופ עידעּפָאלקיצנע עצנַאג א 'רפוּכה לוכשא ,, ןייז ןיא טיג סָאװ ,יסדה

 ,גנושרָאפ-ךַארּפש ,גנורעלקרעד-לּביּב ,עיפָאזָאליפ ,םיניד עזעינילער ;ןסיו

 ןשינּבר םעד ףיוא ןלַאפנָא עשימעלָאּפ ןוא םיחוּכיװ ,טפַאשנסיװרוטַאנ

 -ַאב רעד טבעלעג טָאה ה"י ןט18 ףוס ןיא .םוטנטסירק םעד ןוא םוטנדיי

 לעב רעד ,ףסוי ןֹּב ןוהַא ,רערעלקרעדילּביּב רעשימַיַארַאק רעטמיר

 ןטרָאד טָאה ח"י ןט14 םנופ טפלעֶה רעטשרע רעד ןיא ןוא 1 ''רחבמה,

 ןעמיארַאק עשִיעּפָארייא יד סָאװ .,רעקנעד רעטסקידנטיײדַאּב רעד טּבעלעג)

 טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה סָאװ ,וחילא ןֹּב ןרהַא --- טגָאמרַאפ ןּבָאה

 םעד ןופ רעטסומ ןטיול ,קרעוװו שיפָאזָאליפ-זעינילער ַא ,,'םייח ץע,, ןייז
 יד ןָא ךיז טּבייה ''םייח ץע, ?עּב םעד ךָאנ .''םיכובנ הרומ,, ס''מּבמר

 ןופ ךשמ ןיא .ץנַאציּב רעד ןיא ךיוא ןעמיַארַאק יד ןופ הדירי עקיטסייג

 -רעמ ןקיצנייאנייא ןייק ןּבעגעגנ טינ ייז ןּבָאה רָאי טרעדנוה עצנַאנ

 ,סעיצַאליּפמָאק עזָאלטנעלַאט ,עסיטשינ .,רעסַאפרַאפ םענעעזעגנָא רעקינייוו |

 -- עזענעסקע-לביב ןופ טיּבענ ןמיוא ןווּורּפ עזָאלּברַאפ ןוא עקניכַאוװש

 רעד רַאפ סרעייז ןפַאש עשירָארעטיל עצנַאג סָאד סיוא ךיז טּפעש טימרעד

 טקעוװענפיוא ייז טָאה ?מערד ןקיטסיינ ןקיזָאד םעד ןופ .הפוקת רעקיזָאדי

 -נָאק יד ןופ גנוּבעלפיוא עלערוטלוק יד .ץֹוּביק רעשידיי רעקיטרָא רעד

 -ענ עלַאיצַאס ןוא עשיטילָאּפ עסיורג יד קנַאדַא ,ןדיי רעלָאּפָאניטנַאטפ

 ןוא תונוחצינ עשיקרעט יד טימ ןעוועג ןדנוּברַאפ ןענייז סָאװ ,ןשינעעש

 -ַאק יד ףיוא ךיוא טָאה --- עיצארנימיא רעשידיי רעטקרַאטשרַאֿפ רעד

 ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעמַיַארַאק יד ,ייז .חעּפשה עסיורג ַא טָאהעג ןעמִיַאר

 ןליפַא ןעמולח טנַאקעג טינ ןּבָאה ,הדירי רעקיטסייג אזַא ןיא ןענופעג

 -ייז ייּב ןּבָאה ייז ,הּברדַא ,םוטנדיי ןשינּבר ןטימ ףמַאק ןקידרעטייוו ןנעוו

 -עג עשיריי יד ייּב ןוא ,ףליה עקיטסייג טכוזעג רענגעק עקילָאמַא ערע
 ,ןסיוו ןופ ןלַאװק יד ןענעפע ייז רַאפ ןלָאז ייז ,ןטעּבענ עטנרעל

 ןענייז םוטנדיי ןשיקרעט םנופ רעריפ עקיטסיינ ןוא עטנרעלעג יד
 -עוּפֶא טינ ןּבָאה ייז :ךייה רעקידננונעג רעד ףיוא ןענַאטשעג טלָאמעד

 -ענ קיליווטיירב ןבָאה ןוא ,םולש ןופ טנַאה עטקערטשעגסיוא יד ןפרָאוו
 ,אטרוּפַאצ ךונח ,יּבר סונייטמוכ ךָאנ ,טנגוי רעשימַיַארַאק רעד טימ טנרעל
 "עג ייז טימ טָאה רע .ןעמיטראק יד ןשיווצ םידימלת עליפ טַאהעג טָאה
 ןליפַא ,עשידיי ןייר ךיוא רָאנ ,םידומיל עניימעגלַא זיולּב טינ טנרעל

 ,(עירָאטַאּפװעי) ואלווג ןיא 1835 ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ זיא "רחבמהפ רעד 1
 ךיז טָאה תתופסוח עטנַאסערעטניא ןוא שוריִּפַא םימ "רחבמהע םנופ טּפירקסונַאמ ַא
 ,דַארגנינעל ןיא קעמָאילּביב.ײעּפָאא רעד ןיא ןענופעג
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 ןופ עטנרעלעג עשידיי ערעדנַא עליפ ,1 רוטַארעטיל עשינּבר ןוא דומלּת

 ןהילא ,לאיּכלמ ןֹּב יתּבש ,? יולה והילא ,ילַאסּפַאק רזעילא יוװ ,טייצ רענעי

 רעשימַיַארַאק רעד טכיררעטנוא ןּבענעג ןרעג ןּבָאה ,ַא'א בהז-טיברש

 רעד טָא .ונייטמוכ טקילײטַאּב םעד ןיא ךיז טָאה עלַא ןופ רעמ רָאנ ,טנגוי

 עקינירטּפָא ףיוא יו ,ןעמיארַאק יד ףיוא טקוקעג םינ ללּכ טָאה ''ינּבר ,

 ,םוטנדיי ןשינּבר ןופ רעגערט רעלעיִציּפָא רעד ,רע ,רענגעק עכעלדנייפ ןוא
 עכלעזַא טנכער רע זא ,ןרעלקרע וצ ןפָא טומ םעד טַאהעג וליפַא טָאה

 ןוא יולח תפי ,ידנעוװַאהַאנ ןמינּב ,חילצמ ,ןֹּב להס יװ עטנרעלעג עשימייַארַאק
 ןוט ?ּפמעט רעד ךיז טלַאה סע עכלעוו ףיוא ,ןלייזטנורג,, יד רַאפ ערעדנַא

 ףיומ ןיא ח"י ןט18 םנופ בר ַא ייּב רעטרעוו עכלעזַא .?''המכח רעשידיי

 סונייטמוכ ןופ עקַאט ןוא .טרָאװרעדמוא ןוא יינ ץנַאג ןעוועג עקַאט זיא

 ןּבָאה סָאװ ,עטנרעלעג עשימיַארַאק רוד רעצנַאנ ַא ןסקַאװעגסיױוא ןזיא לוש

 םענעּפמורשעגנײא םעד ןיא םָארטש ןשירפ ַא טכַארּבעגנײרַא ךיז טימ

 םידימלּת סונייטמוב .עּפָארייא ןיא ןעמיַארַאק יד ןופ ןּבעל ןקיטסייג

 יא ,יציּבער ףסוי רעוט-ללּכ רעשימִַיַארַאק רעטנַאקַאּב רעד יא ןעוועג ןענייז

 --- יצישַאּב והילא ,''והילא תרדא, לעב רעד ,רעטנרעלעג רעטסּוװַאּב רעד
 בלֹּכ רעקיטייזליפ רעד ךיוא ןוא ,קסוּפ רעשימִיַארַאק רעטסערג רעד

 ,טנידרַאֿפ סָאװ ,םִיַארַאק רעשִיעּפָאריײא רעקיצנייא רעד --- .!ולוּפָאדנופַא

 רעשיערבעה רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןרעוו טנכייצרַאפ לָאז ןעמָאנ ןייז

 ןופ גנולמאז-רעדיל עסיורג ץנַאג יא ןּבילבעג םיא ךָאנ ןיא סע .עיזעאּפ

 עשיטסַאטנַאפ א טסַאפרַאפ ךױוא טָאה רע ;? טלַאהניא ןכעלטלעוו ןייר

 יעבד השמ יו .?יטס-ןעמַאקַאמ ןיא ןבירשעג ,''רנ ןּב רנ יבא , עמעֶאּפ

 רעטכיד עשיערּבעה יד ייַּב טשַאנעג ?יפ ולוּפָאדנופַא ךיוא טָאה ,ותעשּב

 אניטמוכ יכדרמ 'ר יל רפס ןכוע :92 ףד ,27 'מונ ,ת"וש סיחרזמ והילא עז }
 שיא היהו היסחויממו איינלופק ילודנמ היהש ַאטרוּפצ ךונח ר"רוהמ ןקזה וברש ל"ז
 דומל לכמ םיארקה ינב דמלמ היהו גלפימ ,דיסחו םיברל קהבומ ברו דומלתה לכּב רואמ יקּב
 אלו תומכחהמ ןיב הרותה טשפ י"שרמ ןיב םיקסופהמ ןיב דומלתמ ןיב ונממ ושקבש

 ,"רבדב קופקפ םוש היה

 93 ףד ,57 'מֹונ ,ת"וש םיחרזמ עז 5

 'ר םלשי םינורחאה םימכח םהילע ןוכנ המכחה תיב רשא םידומעה הלאו, 5

 ןיאל דע הלא לכ תולחתו ומע םע דסח ושע יכ ,/ד םעמ תמלש םתרוכשמ יהתו םלעפ

 ןמינבו ע"נ ילה תפיו ע"נ תילצמ ןֹּב להס רואמח דובכ :וינקז דננו ומשל רקח

 ןרימיצ רימ) ע"נ אישנה דודו ע"נ יולח תפי ןבו ע"נ השמ ןּב לאינדו ע"נ ידנוואה

 ,(393 ,ןטּפירקסונַאמ רענעדײל ןופ גָאלַאטַאק טרעדיינשנייטש ךָאנ

 ,1524 ךָאנ ןברָאטשעג ,1464 ןיא ןרָאבעג 3

 ,11 'םונ ענַאלײּב עז 5

)11 



 גרעּבניצ ,י ר"ד 258

 םיא ייּב ןעניפעג וצ רעווש טינ זיא סע ,הפוקּת רעשינַאּפש רעד ןופ
 ןשידיי םנופ עזַארּפַארַאּפ ַא יו רעמ טינ ןענייז סָאװ ,ןפָארטס עצנַאג
 יבא, ןופ דלעה רעד ,לואש סָאװ ,רעדיל יד ןופ סנייא :?שמל .רעטסומ
 :עפָארטס רעד טימ ןָא ךיז טּבייה ,טגניז ,''רנ ןּב רנ

 בר ךלמל הירקו -- ץרא שושמ ףונ הפי

 -1 ברעי שבדמ הֹלֹו -- עבש תכל ןדעו

 שושמ ףונ הפי, דיל טנַאקַאּב סיולה הדוהי ןיא ךיילנ טנָאמרעד סָאװ |

 :יורפ רעסואימ"ךעלקערש א ןופ גנוּבײרשַאּב ןייז .''?בת

 הרעס חורכ ןשע ומכ -- הרוחש תרעוכמ השא ואר

 ---םיריזחה תורעשל ומדי םהו -- םירצק תותשפ ץעכ תורעש הלו

 סָאװ ,דיל"עּביל ןייז ןוא ,?יזירחלַא ייּב ןעמונעג ךעלטהעוו טעמּכ זיא

 - :ןעיירָאכ עשימרוטש יד טימ ןָא ךיז טבייה

 בלכל אנ יזח הנבל היבצ -- הנידע הבושח -- הנינפ אנ ינפ

 וו'זַאא יתדמח יבצ --- יתיער יסח -- יתבהא לצב

 .5 ימור לאונמע ,רודדּב סעטנַאד ןיא ךיילג ךָאד טנָאמרעד

 סולוּפָאדנוּפַא זיא ןעגנומיטש עקיטלָאמעד יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ

 -עצ יד רעייז טרעױדַאּב רע ,''ןטינַאּבַאר , יד וצ ךיז ןטלַאהרַאפ ךעלדירפ

 המוא ןייא ןופ ןגייווצ עכעלרעדירּב ייווצ טלייטעצ טָאה סָאװ ,גנוטלַאּפש

 יד סעינעלע ייווצ ןיא טנַאלקַאּב ןוא ,* תונחמ ייווצ עכעלדנייפ ףיוא

 םעד ןוא ןדיי עשינַאּפש יד ןפָארטעג טָאה סָאװ ,עפָארטפַאטַאק עסיורג

 .(1499) עטיל סיוא ןדיי יד ןופ שוריג

 ןוא ןעמייַארַאק יד טימ ןדיי יד ןופ ןּבעלנעמַאזוצ עכעלדירפ סָאד

 -ענ ןוא םינּבר עטעדליּבעג יד ייּב םידימלּת עשימַיַארַאק לָאצ עסיורג יד

 ןזיירק עשידיי עשיסקָאדָאטרָא עסיוועג טקיורמואַאב רעּבָא טָאה עטנרעל

 ןשיריי ןצנַאנ םנופ שאר רעד ,ללוּכה בר רעד .לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 ,לאסּפַאק השמ רעטלַא רעד ,הכולמ רעשינַאמָאטִא רעד ןיא ץוּביק

 טָאװ ,קרעװ ןקיזָאד םעד ןופ טּפירקסונַאמ םעד םימ טצונַאּב ךיז ןּנָאה רימ }
 ענָאלײּב עז ,818 'מונ ,עיצקעלָאק:ןטּפירקסונַאמ רעששרע סעשטיװָאקריפ ןיא ךיז םניפעג
 יב ןוא 'א ,11 'םונ

 6 עמַאקַאמ ,"ינומּפחּתמ ?

 ,3 עמַאקַאמ ,"תורבחמ, 5

 ולוּפָאדנּפַא ןכלעװ םימ ,רובּנח:תַארי רעד ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ רעייז 4
 א {ג ,11 'םונ עגַאלײּב עו) תעינילער רעכבעלטסירק רעד ןופ רעדנירג םוצ ךיז םלַאהרַאּפ
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 ןיא םשהילוליח ַא ןעזעג טָאה -- 1 יאנק רעקידתונשקע ןוא רעגנערטש ַא

 ןענעקייל עכלעוו ,ןעמַיַארַאק יד טימ דומלּת ןענרעל םינּבר סָאװ ,םעד

 זיולּב ןעוועג רעּבָא ןיא ילַאסּפַאק השמ ,? הּפילעּבש הרוּת ץנַאנ ןיא ךָאד

 ןסיוא ןוא ,תוינּפ עקיטייז עכלעוו ןופ טייוו ץנַאנ ,רענגעק רעשיעדיא א

 ךיוא ןעוועג רעּבָא ןענייז סע ;הרוּת עקילייה סטָאג ןצישַאּב זיולּב ןעוועג

 ןֹּבָאה סָאװ ,('ריע יבוט,, יד ןופ עקינייא ייז ןשיווצ) רעננעק ערעדנַא

 עשמלוע ןייר ,ערעדנַא ךָאנ ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו ,טַאהעג ייּברעד

 -סױרַא ללוּכה בר םנופ ןסיוו םעד ןָא ןענייז ייז .תונוּבשח עלעירעטַאמ ןוא

 תורפוש ןופ תועורּת ייּב ןוא ,''םרח,, ןֹופ רעוועגנ ןפרַאש ןטימ ןטָארטעג

 ןעמיטרַאק טימ ןענרעל טעוװ סע רעוו זַא ,טרעלקרע טכיל עקידנענערּב ןוא

 טעשארטסעג טָאה ןעמ .הדונמו םרחומ ןיא רעד ,םידומיל זיא'ס עכלעוו

 ןענרעל טנגוי רעשימַיַארַאק רעד טימ ןלעוװו סָאװ ,יד רָאנ טינ םרח ןטימ

 -נסיוו ערעדנַא ןוא קיטַאמעטַאמ ,סיזיפ ןליפַא --- ,דומלּת ןוא חנשמ ,ךנּת

 ןרעהפיוא לָאז ןעמ ידכּב ,טרעװרַאפ ןוא ןטָאּברַאפ טרעוו ץלַא --- ןטפַאש

 לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא .* ןעמַיַארַאק טימ טפַאשטנאקַאּב עטנעָאנ ןריפ וצ

 ךיוא ןענייז סָאװ ,רערעל עשידיי לָאצ עצנַאנ ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא

 טימ רעקרַאפ ןכעלדניירפ ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג לעירעטַאמ
 ןעוועג ייז ייּב ןענייז םידימלת עשימיַארַאק יד :טננוי רעשימיארַאק רעד

 רַאפ זיא טָאּברַאפ רעקידגנולצולּפ רעד ןוא ,הסנרּפ רעייז ןופ רוקמ רעד

 ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ונייטמוכ .עפַארטסַאטַאק א שממ ןעוועג ייז

 ןטנעַאנ סונייטמוכ וצ ףליה ךָאנ טדנעוועג רַאפרעד ךיז ייז ןּבנָאה ,טיוט

 -רַאפ ,טיוט סילַאסּפַאק השמ ךָאנ ,דלַאּב טָאה סָאװ ,יחרזמ והילא ,דניירפ
 ןשידיי ןצנַאג םעד רעּביא סנרּפ ןוא ?לוּכח בר ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונ

 ,+ ,ייקרעט ןיא ץוּביק

 םילַאטּפַאק והילא ןיא עז ,ןולוק ףסוי ,רודח לודג ןטימ תקולחמ ןייז ןגעו 1

 ' ,17--6 ,'םיטוקיל;

 לע ילשפק השמ יבר ברה םהילע קלוח היה רבכוע :57 'מונ 'ה"וש סיחרומ ?

 ."וב םינימאמ םניאש הפ:לעבש הרותהמ םחל םידמלמ םתויה

 םושמ םיארקה תא ודמלי אלש םירחהל} :91 ףד ,57 'מונ ,ּת"וש סיחרומ

 ישוריפ אל ,תודנא אלו תוכלח אלו דומלת אל ,הנשמ אלו ארקמ אל ,םלועבש דומל

 המכח םוש אלו ,הלבקה ךרד םיכרורח ארקמח ישוריפ אלו טשפה ךרד םיכרודח ארקמה

 רפסמ אֹל ,עבטה רחאש המ אלו עבט אלו ןוינה אל ,םינויה ימכח ורבחש תומכחהימ

 ."תומכחה ולא יפיעטמ דחא םוש אלו תודמ אלו הקיסומ אלו הנוכת אלו תרונשת אלו

 ,םע ,ד יװערע) ןזײװרעד וליפַא טװּורּפ םענרָאּפ ,נ ,1495 רָאי ןיא ךרעב 4

 תויַאר עניײז ;13520 ךרעּב ןּברָאטשעג טשרע זיא ילַאטּפַאק השמ זַא ,(31 ,/8 'ב ,"ףיוושז

 *רָאּפ רעכלעװ ףיא ,עלעװק רעד ןיא דָארג ,בגַא .קידנגייצרעּביא םינ ללּכ רעּבָא ןענייז

 ,הכרבל ונורכו :רעטרעװ יד טימ םײלנַאּב ןעמָאנ םילַאסּפַאק טרעװ ,ךיז טצימטש םעג



 גרעבניצ ,י ר"ד 20

 תוביּת-ישאר יד רעטנוא טנַאקַאּב רעמ ,יחרזמ םהרבַא ןּב והילא

 םנופ ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןרָאּבעגנ זיא ,ם''אר
 -םכח) ?לוּכה בר ןופ ןטסָאּפ םעד ןעמונרַאפ טָאה רע רעדייא .! ה"י ןט8
 טנַאלק --- ןרייל ןוא תורצ ,, .תוקחד סיורג ןיא טּבעלעג יחרזמ טָאה (ישַאּב

 ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ךימ ןנָאי --- ּת''וש ענייז ןופ רענייא ןיא ךיז רע

 טנוזעג ךאווש ןיימ ייּב .,,ףוס םי תעירקּכ רעווש ןָא רימ טמוק הסנרּפ יד

 טימ ןענרעל ןוא םידימלּת טימ ןעמענרַאפ טייצ עצנַאג יד ךימ ךיא זומ

 ךָאנרעד ךיילג ןוא ,דומלּת םעד טימ :טסולג ץרַאה רעייז רָאנ סָאװ ,ייז

 ןיַא גָאט ױזַא ןוא עימָאנַארטסַא ןטירד ןטימ ,קיטַאמעטַאמ ןרעדנַא ןטימ

 ,52 "'סיוא גָאט

 ךָאנ יחרזמ טָאה ,עגַאל רעטקירדעג ַאזַא ףיוא קידנקוק טינ ,ךָאד ןוא

 סָאװ ,טייקיטעט רעשירַארעטיל רעוויסנעטניא ץנַאג א ראפ טייצ ןענופעג

 ןקידנצנעלג א טּביירש רע .ןטיּבעג עטסנדיישרַאפ יד ףיוא ךיז טײרּפשרַאפ

 ,"רּפסמה רפס,, סיטַאמעטַאמ רעּביא קרעװ ןייז 2 ישר ףיוא שוריּפ

 ףסֹוי יו ,רעקיטַאמעטַאמ ןטינעג אזַא ןופ טּביולעג קרַאטש טרעוו סָאװ

 ןַאאטסַאבעס ןוא ןיטַאל ףיוא טצעזרעביא סומקערש טָאה ,+ ונידימליד
 5 תורעה עניז טימ טכעלטנפעראפ גנוצעזרעּביא יד טָאה רעטסנומ

 ,עירטעמָאעג סרילקווע ןנעוו (םירואיּב) קרעוו ַא ןבירשענ ךיוא טָאה יחרזמ

 רואיּב) קרעוו שימָאנָארטסַא טמירַאּב סײמָאלָאטּפ ףיוא שוריּפ ַא ןוא

 6 "תולאשו תובושּת,, :ןעגנולמַאז-ּת''וש ייווצ סיחרזמ .(יטסגמלַא רפס לע
 ,טרעוו ןשירָאטסיה-רוטלוק ןקידנטיידַאב ַא ןּבָאה .? ''םיקומע םימ,, ןוא

 5 טייצ רענעי ןופ רעגייטשסנּבעל רעד ּפָא טלוּב ךיז טלניּפש ַײז ןיא לייוו

 ןיא יחרזמ וחילא זַא ,6/ ,'הלוג יאצומ, ןיא ןָא שזייװ שטיװָאניבַאר ,ּפ ,ש 1
 רָאי םנופ טנעמוקָאד ןלעיציּפָא ַא ןיא .,קיטכיר טינ רעֹּבָא זיא סָאד ,1402 ןיא ןרָאּבענ
 רעּבָא טסַאּפ סָאד ,'ׂשיִׁשָיַּ ןפורעגנָא יחרזמ טרעװ (15 'מונ ,ּת"וש סיחרזט עז) 8
 ,רָאי 56 םלַא ןיולּב זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ קיניײװ

 ,56 'מונ ףוס ,תו"ש 5

 ךס ַא ןענופעג וליּפַא ךיז ןֿבָאה סע זַא ,טּבילַאּב ױזַא ןעועג ןיא שוריּפ םיחרזמ 8 |
 ,םישוריּפ ערעײז ןּבירשעג קרעװ םעד ףיוא ןּבָאה ּפָאװ ,םינלעּב

 ,1524 ןיא טכעלטנפערַאּפ זיא "רפסמה רפסע רעד ,12 ,"םינפח אלמ; עז 4

 רפסמ טקלמ רשא רפסמ תכאלמה רוציקע :ןעמָאנ ןקיגָאװרעװש םעד רעטנוא 5
 ,"ל"ז רבה יחרזמ הילא 'ר רשא תוירפסמ תושרדה

 ,1560 ןוא לָאּפָאנשנַאטסנָאק ןיא םקורדעג ,ןרעמונ טרעדנוה 6

 ,164/ ןיא קירענעװ ןיא טכעלטנפערַאפ ,ןרעמונ קיסיירד=ןוא.ןיינ 7

 ,51 ,58 ,51--50 ,46 ,29--2/ ,25 ,15 'םונ ,'תולאשו תובושּתע ,לשמל ,עז 8
 ,84 09 21 ,68 ן(ע| ,"די לע ץבוק, ןיא הפסוה סרענילרעּב טימ) 66 1
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 -עגסיוא הליהק רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק רעד ןיא טָאה'ס יו םעד ךָאנ

 ךיילנ יחרזמ והילא זיא ,ענארפ-ןעמַיַארַאק רעד ןגעוו תקולחמ יד ןכָארב

 -עג ןטימ טפמעקענ ןּבָאה סָאװ ,םיאנק יד ןנעק ןטָארטעגסױרַא ףראש

 -דנַאטש םעד ןופ ןעננַאנעגסיױרא זיא רע ,תורפוש ןֹוא תומרח ןופ רעוו

 ליפ ךיוא ןֹוא ינומיימ זיּב עשינומדק רָאג ןופ ,ןטייצ עלַא ןיא זַא ,טסנוּפ
 . ןוא הרוּת זַא ,ללֹּכ םעד ןיא ךיז ןטלַאה םימכח עשירדיי ןגעלפ ,רעטעּפש

 גנעמ רע ,ךָאנרעד טשרוד סע רע ןד עי ןייז עיּפשמ ןעמ ףרַאד ןסיוג

 -נוא ןופ ןעמיַארַאק יד .הנומא רעדנַא ןַא ןופ ןליפַא ,היהיש ימ היהי ןייז

 .סָאװ ,יד טינ רָאג ןיוש ןענייז --- רעטנוא יחרזמ טכיירטש --- רוד רעז
 ערעזנוא ןוא הּפ לעּבש הרוּת רעד ןגעק ןפמעק תורוד עקידרעירפ ןיא ןנעלפ

 םולשּב ןּבעל ייז טימ ןלָאז רימ ןענידראפ ןעמַיארַאק עקיטנייה יד .םינּבר

 ערעסָאװ ,יאדווַא רימ ןגעמ ייז טימ ןענרעל ןוא ;טפַאשדניירפ ןיא ןוא

 והילא .עשינּבר וליפֲא טרעיינ ,עניימענלַא רָאנ טינ :;ןליוו ייז םידומל

 יד ןפורענסױרַא ןּבָאה סָאװ ,םיאנק יד זַא ,טוג רעייז רעּבָא סייוו יחרזמ

 -פערשלמיה סיוא טינ 'םרח,, ןופ ףָארטש רעד טימ ןקערש ,תקולחמ

 םעד טָאה רע ןוא .םימעט עלעירעטַאמ-שידרע סיוא רקיע רעד רָאנ ,עזעינ

 | .ןגָאזוצסױרַא ןֿפָא סע טומ

 טימ ןסערש סָאװ -- יחרזמ והילא רעטייוו טגָאז --- ,רעּבָא יד,

 םשל טינ חמחלמ סע ןטלַאה ייז ,ןפָארטש עּברַאה ערעדנַא ןוא ''םרח ,;
 ייז :האנק סיוא -- תישאר .תוינּפ עכעלניילק עקיטייז סיוא רָאנ ,םימש

 עשידיי ערעייז ּפָא ןּבינ ןעמִיַארַאק יד סָאװ ,דֹובּכ רעסיורנ רעד טסירדראט

 ןריטסעטָארּפ ענעי לייוו ,ןעמַיַארַאק יד וצ האנש סיוא --- תינשחהו ,רערעל

 םיאנק עקיטכרָאפסטַאנ עקיזָאד יד טָא סָאװ ,רעכָאוװ ןסיורג םעד ןגעק

 | | .' "תואוולה רַאפ ייז ייּב ןעמענ

 ,תקולחמ יד טליטשעג טעטירָאטיוא ןייז טימ טָאה יחרזמ והילא

 ןוא הרוּת טנרעלענ טרעטשענמוא רעטייוו טָאה טנגוי עשימיַארַאק יד ןוא

 רעֹּבָא זיא טייצ רעּבלעז רעד וצ .םימכח ידימלּת עשידיי יד ייּב המכח

 ןצנַאג םעד ןיא שינערעקרעּביא ןַא טכַאמעג טָאה סָאװ ,סנױזַא ןעשעג

 -ָאד יד .הכולמ רעשיקרעט רעד ןיא ןדיי יד ןופ ןּבעל ןקיטסיינ-לערוטלוק

 עליפ יד ,דרפס שורינ רעד --- זיא שינעעשעג טקיטכיוו טסרעסיוא עקיז

 ךיז ןֹּכָאה סָאװ ,ןדיי עשיזענוטרָאּפ ןֹוא עשינַאּפש ענעבירטרַאֿפ רעטנזיוט
 .טעטשנמאה עשיקרעט יד וצ ןָאטענ זָאל ַא

 תנוכ אלו םימש םשל השענ אל םרחח הוש ינפמ} 157 'םונ ,ה"וש םיחרזמ 1
 היהש האנשו האנקה דצ לע השענ םרחה הזו לבא ,ומויקו תדח קוחלו ,,,םלועח ןוקת

 םמצע םיארקה לע םתצקו ,םיארקהמ םילבקמ ויהש דובכה דצמ םידמלמה לע םתצקל
 ,'םהמ םיחקול ויהש תיברה תכסב םהיניב הלפנש האנשח דצמ |



 לטיּפאק רעטייוו צ

 -- .ןדיי עקיטרָא יד ףױא העּפשה רעײז ןוא ײקרעמ ןיא דרפס ילוג יד
 .ײרשַאב:סטכישעג וצ סערעטניא רעטקרַאטשרַאּפ רעד -- .ןעננומיטש עיינ
 ןעגנונעפָאה עשיטסימ יד -- ,איחי ןּבא םּת ןוא ׁשירקֲע קחצי -- ,גנוּב
 עכעלטנפע יד -- ,לארש=ץרא ןייק עיצַארגימיא יד -- ,תישמה תלואנ ןגעװ
 ןוא ארונטרּבמ הידבוע -- .לארשי:קרא םיוא ןדיי עשינעילַאטיא ןופ ווירּב

 יד ןוא רוסַארעטיל:גנולמַאז עשינּבר יד -- .םילשורי םייא װירּב ענייז
 סלַא ורַאק ףסוי -- .ביבח ןּבא בקעי ןוא בריּב בקעי -- .הלּבק עשינַאיסעמ

 ענייז ןוא ינבואר דוד -- ,"ךורע ןחלּושא רעד ןוא "ףסוי תיּבג רעד ;קסופ

 העּפשה ןייז ןוא תושרד ענייז ;טיײקכעלנעזרעּפ סלַא וכלמ המלש -- ,תונורכז

 םנופ רעסַאפרַאפ ןוא רעקיטסימ סלַא ווַאק ףסוי -- .ורַאק ףסוי ףיוא
 ,"םירשימ דינמ;

 -עגנָא רימ ןּבָאה דנַאּב ןקירָאפ םעד ןופ לטיּפַאק-סולש םעד ןיא

 ןיא טבעלעגרעּביא ןּבָאה סע ןדייל ןוא תורצ עכעלקערש ערעסָאװ ,! ןזיוו
 סע .ענעּבירטרַאפ לַאנוטרַאּפ ןוא עינַאּפש סיוא יד 98--1492 ןופ ךשמ

 תעּב ןרעדָא יד ןיא שממ טרַאטשרַאפ טולּב סָאד ןוא ,רעדיוש ַא ןָא טמענ

 -ענרעדנַאנופ טרעוו סע וו ,טייצ רענעי ןופ סעקינָארכ יד טנעייל ןעמ

 ןופ ,םישעמ עקידתוירזכַא עכעלשטנעממוא ןופ הליגמ עקיטולּב יד טלקיוו
 טירט ףיוא טירט טנלָאפרַאפ ןּבָאה סָאװ ,תופידר ןוא תוחיצר עקידהמיא

 עכלעוו ,סעקינדנו-ענ עכעלקילגמוא יד געוװ-רעריטרַאמ ןגנַאל םעד רעביא

 טראד ןעניפעג וצ טלקמ םוקמ א טכוזעג טלעוו רעד רָאג רעּביא ןּבָאה
 -םוא געוו ןפיוא ןענייז סעקינדנו-ענ יד ןופ לטנעצ ןיינ .ור ןוא ךַאדּפָא ַא

 םעד ןכיירגרעד וצ טקילנענּפָא טָאה ןעצ ןופ םענייא זיולּב ןוא ,ןעמוקעג

 ףיוא טָאה סע ּוװ ,סענערּב ענױזַא וצ ךיז ןנָאלשרעד ןוא ליצ ןטשטניוװעג

 -טולּב ןוא תוחיצר עיינ ןייק ,קערשטיוט רעיינ ןייק טרעיולעג טינ ייז

 גנוזיילרעד ןופ סענערב עטשטנעּבעג עקיזָאד יד ןשיווצ = .ןעגנוסינרַאפ

 עז ,םויח ןוא לאנּברֹּבַא קחצי ןופ ןעננוּבײרשַאּב עטריטיצ טרָאד יד רעסיוא 1
 ן(85--84 ,1852 ,עּבַאגסױא) "אכבה קמעפ םנהּכה ףסוי ;(60-50 'מונ) "הדוחי םבש, ךיוא

 ,91--66 '1 ,"םינוש םימוקילא סילַאסּפַאק והילא
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 203 ןדיי ייּב רומַארעשיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעשינַאמָאטִא רעד ןופ טעטשנפַאה יד טרָא ןטשרע םעד ןעמענרַאפ

 תעּב ,רעטייווצ רעד טעזַאיַאּב ןַאטלוס רעד זַא ,טלייצועד ןעמ .הכולמ

 סיוא טָאה סָאװ ,דנַאנידרעפ גיניק םעד טנַאמרעד םיא ראפ טָאה ןעמ

 יו, :ןפורענּפָא ךיז יייּברעד רע טָאה ,ןּבירטעגסױרַא ןדיו עלַא עינַאּפש

 -- םיא ,לשומ ןגולק ַא רַאפ דנַאנידרעּפ גיניק םעד ןענעכער סע ריא טנָאק

 -עג ךייר דנַאֿל רעזנוא ןוא דנַאל ןנייא ןייז טמערָארַאפ ױזַא טָאה סָאװ

 קוק ןטייוו רעייז ןזיוװַאּב עקַאט ןּבָאה ןענַאטלוס עשיקרעט יד ''!טכַאמ

 ןרעג ױזַא ןּבָאה ייז סָאװ ,טימרעד רענעמסגנוריגער עקידנַאטשרַאפ ןופ

 .(ענעּבירטרַאפ עינַאּפש סיוא) דרפס ילונ יד ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ ןוא

 יד ןּבָאה הכולמ רעשינַאמָאטָא רעלַאדָאעּפישירעגירק ,רעגנוי רעד ןיא

 דנַאל ןיא טכַארּבעגנירַא םידרפס עשירעמענרעטנוא ןוא עטעדליּבעג-ךיוה

 .עירטסודניא ןוא לדנַאה ןופ ,רוטלוק רעכעלרעגריּב ןופ ןעמיוז עכייר יד

 ;תֹושּבי ןֹוא ןעמי רעּביא טײרּפשרַאפ טיירב ןעוועג זיא ?דנַאה רעייז

 ,תוכָאלמ ןוא טסנוק ןעילּב וצ ןעגנַאפעגנָא דנַאל ןיא ןּבָאה ייז קנַאדַא

 טינ ןּבָאה ,הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ טכַאמ עשירעטילימ יד ןליפַא

 ןשיװצ .1 ענעּבירטעגסױרַא עינַאּפש סיוא יד טָא טרעסערגרַאפ קינייװ

 ןקרעט יד טנַאקַאּב ןּבָאה סָאװ ,רעקינכעט עטינעג ןעוועג ןענייז םידרפס יד

 ;סענישַאמ-סָאש ןוא עירעליטרַא ןופ טיּבעג ןפיוא תואצמה עיינ יד טימ

 רעװלּוּפ ןכַאמ ףיוא ןקירּבַאפ עיינ ייקרעט ןיא טעדנירגעג ךיוא ןּבָאה ייז

 .ןטַאמרַאה ןסיג ןוא

 ןיא ןיוש ןּבָאה רימ .ןדיי עשיקרעט יד --- רעדירּב ענעגייא ערעייז ףיוא

 טקיטלעװעג ןּבָאה סע ןעגנומיטש ערעסָאװ ןעזעג ?טיּפַאק ןקידרעירפ

 "נָאק רעד ןיא -- ןדיי עשיקרעט יד ןֹופ רעטנעצ ןטסקיטכיוו םעד ןיא

 רעכעלטלעוו וצ סערעטניא רעד ןעוועג זיא סיורנ .חליהק רעלָאּפָאניטנַאטס

 ןרעלקרע ֹוצ טסיילפעג ךיז ןעמ טָאה טסקעט ןשילּביּב םעד ;גנודליּב

 טָאה הלּבק ֹוצ .רעגייטש ןשיטסילַאנָאיצַאר ,ןרָאלק ףיוא --- טשּפה ךרד לע

 -רָאפ עבושח ענױזַא ןוא ,טלַאק ןוא קיטלינכיילג ןטלַאהרַאפ ךיז ןעמ

 ,יחרומ ןוא ונייטמוכ יוו ,חליהק רעלָאּפָאניטנַאטסנַאק רעד ןופ רעייטש

 עשיטסימ ןנעק ןטעוטסױרַא ןּפָא קיטיינ רַאפ ןטלאהעג ןליפַא ןּבָאה

 ןופ םיזמר ןוא תודוס ןכוז וצ ןעגנוּבערטש זיא'ס עכלעוו ןוא םישוריּפ

 םידרפס יד ןופ העּפשה יד ןעוועג זיא טינש רעדנַא ןַא ןופ רָאג

 דקלי

 רענײא :םײצ רענעי ןופ רעלעמשטּפירש ײװצ תודע ,בגַא ,ןגָאז םעד ןנעװ 1

 גנוּבײרשַאּב ןײז ןיא (א/00208 66 8 0014ץ)  יַאלָאקינ עד סוַאלָאקינ ,טסירק ַא

 קמע} ןײז ןיא ,ןהֹּכה ףסוי ,דיי ַא ,רעמייװצ רעד ןוא "165 אגשופגאסח סו ךוגז ףוגס

 .(148 'ו) "אכּבה
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 טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא .1 ןצעזעג ןוא תווצמ עזעינילער ןוא חלּבק

 יו רעננעק-הלבק רענעדײשטנַא ַאזַא טּבעלענ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ךיוא

 -קעל טנעיילעג טָאה סָאװ ,יזנּכשא ןחהּכ ?ואש ,דימלּת סוגידימליד והילא
 ערעדנַא ץנַאג .2 רערעהוצ זיירק ןטיירּב א רַאפ עיפָאזָאליפ ןגעוו סעיצ

 םנופ הלחתה רעד ןיא ןקיטלעוועג וצ ןעננַאפעננָא טרָאד ןּבָאה ןעגנומיטש
 עטרעדנַאװעגנייַא יד ןופ העּפשה רעד רעטנוא עקַאט סָאד ןוא ,ה'י ן 6

 ,ןעגנומיטש עיינ עקיזָאד יד וצ טא ןייגרעּביא ןלעוו רימ רעדייא ,םידרפס

 ןלערוטלוק םעד ןופ טנורגרעדָאפ ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ דלַאּב ןּבָאה סָאװ
 רעד ןיא ךיוא זַא ,ןזייוונָא לּכ-םדוק רימ ןזומ ,ןדיי עשיקרעט יד ייּב ןּבעל

 ןיא יו ,טקראטשעג טלָאמעד ךיז טָאה הליהק רעלָאּפָאניטנַאטסנַאק

 ,טיּבעג ןשירַארעטיל ם ע ד וצ סערעטניא רעד ,טייצ רענעי וצ עילַאטיא
 עטכישעג וצ -- ןדיי ייב ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאפ ױזַא רעירפ זיא סָאװ
 טָאה סָאװ ,עפָארטסַאטַאק עכעלקערש יד .ןעגנוּבײרשַאּב עשירָאטסיה ןוא
 עקידהמיא יד ,לאנוטרָאּפ ןוא עינַאּפש ןיא ץוּביק ןשידיי םעד ןפָארטעג
 יד טרעטישרע ןּבָאה ,ןענַאטשעגסױא ןענייז ענעּבירטרַאפ יד סָאװ ,ןדייל

 ,ןעזעגוצ טָאה ןעמ .רעיורט ןלַאנָאיצַאנ טימ טליפעגנָא ייז ןוא רעצרעה
 -ייז רעטנזיוט רעטרעדנוח יו ,טלעוו עשידיי עצנַאג ַא בורח טרעוו סע יו

 קשח רעד טקרַאטשעג ךיז טָאה --- הנומא רעייז רַאפ שפנ-רסומ ךיז ןענ
 ,ןשינעעשעג עקיטלַאװג יד תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןּביירשרַאפ וצ

 -עגייב זיא קלָאפ סָאד טייקשידלעה ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןורּכז ןיא ןצירקנייַא
 ,אנרעװ ןּבא ףסוי טָאה ייקרעט ןיא ָאד .ןויסנ ןסיורג םעד ןענַאטש
 עקירעיורט יד טקידנערַאפ ,לָאּפָאנַאירדַא ןיא טצעזַאּב ךיז םָאה סָאװ
 ףעקידנעטש ַא .? 'הדוהי טבש , תוריזג ןוא תופידר ןופ קינָארכ
 -עג ךיז טָאה ,שירקע קחצי ,םיפ עמָאל יד טימ עקילַאק רעד ,קינדנודענ
 עקיטכיוו טייהנסעגרַאפ ןופ ןעװעטַארסױרַא :עּבַאגפיוא ןייז רַאפ טלעטש
 עניוזַא ןכעלטנפערַאפ וצ עקַאט טגנילעג םיא ןוא .ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה
 ןבירשעגפיונוצ ךיז ןּבָאה סע עכלעוו טימ ,ווירּב יד יו ,ןטעּברַא עקיטכיוו

 סיחרזמ ןוא הרוּת ףיױא שוריּפ ןַײז וצ המדקה עטריטיצ-ןּביױא םונייטמוכ עז 1
 ילבנ דומלתב אל רכווה אלש רבדו רבד לכע :(1 'מונ) ת"וש ענייז ןיא גנורעלקרע
 םיכמוס ונא םהילעו םייח ונא םהיפמ רשא םיקסופה וב ירבד אלו ימלשורי דומלתכ אלו
 ",,וב ורבד חלבקה ילעבש פ"עא וב חירכהל םילוכי ונא ןיא ללכב תדה ינינע לכ

 הלודנה ריעל הרי ,.ןהכה לואש, :"המכחל ףרצמע ,אידנאקמ ר"שי עז 7
 םשור ןידעו הל הולנהו איפוסוליפה תמכח ץראה יריקיל ךמלמ םש היחו אניטנטסוק
 םיוונג םהש םיארקהו םינברה ידיב םירֿפטב םיאצמנ תוהנהו םיבתכ המכב רכינ ותמכח
 ,"םתורצואב

 .ה"א 20 'ז רעירפ עז 9
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 יד ,ךלמ ןשירזוּכ םעד טימ טורּפש ןּבא יאדסח רעטסינימ רעשידיי רעד

 סירופַא ןֹוא ,יאנּתסוּב אתולנ-שאר ןטנַאקַאּב םעד ןופ גנוּבײרשַאּבסנּבעל

 רעד ,דרפס ילוג יד ןופ רענייא .''ךיתובאכ יחת לא, טעלפמַאּפ ןטמירַאּב

 ןנָאלשרעד ןשינרעטַאמ עסיודנ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,םַאלוש לאומש טצרַא

 .ןוא ןעננוצריק עקרַאטש טימ ,טבעלטנפערַאפ טָאה ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייק

 ןבעגענוצ ףוס םוצ טָאה רע ּווװ ,'ןיסחוי, סאּתוּכז םחרבַא ,םייוניש

 עשינייטַאל ןוא עשיּבַארַא טיול טלעטשענפיונוצ ,קינָארכ עלעיצעפס א

 ַאזַא זיא סָאװ ,''ווירּב, ןטנַאקַאב סנואנ ארירש םעד ךיוא ןוא ,ןלעווק

 רעשינואג ןוא רעשידומלּת רעד ךָאנ ןופ עטכישעג רעד רַאפ עלעווק עקיטכיוו

 ןיא טָאה איחי ןּבא ? דוד ןֹּכ םת בקעי ידרפס רעטנרעלעג רעד .1 הפוקּת

 סָאװ ,''ןופיסוי,, ןטנַאקַאּב םעד (1810) טכעלטנפערַאפ לָאּפָאניטנַאטסנַאק

 רפס שינומדק ַא זיא סָאד זא ,ןעוועג טינ קפס ןיא טלָאמעד זיא רענייק
 ,המדקה יד זיא שיטסירעטקַארַאכ .רעסַאֿפרַאפ ןייז זיא ןוירוג ןֹּב ףסוי ןוא

 -ָאמ ערעסָאװ סיוא ןזייווּוצנָא קיטיינ רַאפ טלַאה איחי ןּבא רעכלעוו ןיא

 ;ןכעלטנפערַאפ וצ ''ןופיסוי,, םעד סולשַאּב םעד ןעמונעגנָא טָאה רע ןווימ

 ;שוריג ןרעטיּב םעד ןעזעגנטימ ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ּבָאה ךיא,

 ןרָאצ ןקיטפיג טימ טגָאיעג רעדירּב עניימ טָאה ןעמ יוװ ,ןעזעג ּבָאה ךיא

 ור ןייק ץעגרע ןיא ןוא ,ןרעדנַא םוצ קלָאפ ןייא ןֹופ ,דנַאפ וצ דנַאל ןופ

 ..החיצר עדליױו עמַאזיורג ןוא האנש עשהיח זיולּב --- ןענופעג טינ

 שואי רעטלַאק ,קלָאפ עטלגָאװרַאפ סָאד טּפַאכעגנָא טָאה קערשי-טיוט ַא
 טימ סָאװ ,קלָאפ סָאד טינ טקנעדענ סע םערָאװ .טלופרעד ץ'רַאה ןייז טָאה

 ןוא תורצ ערעסָאװ טינ סייוו סע ,טריסַאּפ ןטייצ עקילָאמַא ןיא טָאה םיא

 ןיא סָאװרַאפ ןוא תורוד עקידרעירפ ןיא ןגנָארטעגרעּביא טָאה סע ןדייל

 -ידלַאװנ ַא זיא -- ןסיוו טינ סָאד טא ןוא .ןעשעג קילנמוא עסיורג סָאד
 ןעוועג טלָאװ סיורג םערָאװ .געט ערעווש ערעזנוא ןיא טרפּב ןדָאש רעק

 ערעייז זַא ,ןסיוװ ןלָאז ייז ןעוו ,רעטימענ ענעגָאלשרעד יד רַאפ טסיירט יד

 ופ גנוצעזרעּביא עשִיערּבעה ַא םכעלטנפערַאּפ ךיוא טָאה םַאלוש רעּבלעז רעד 1

 ?"ןָאיּפַאןגעקמ סויװַאלּפ ףסוי

 רעמייוצ רעד ןַאהָאי ךלמ רעד ,ןָאּבַאסיל ןיא בר ןעװעג זיא איחי ןּבא דוד 2

 טריטינַא ןּבָאה לָאז רע זַא ,לובליּב ַא רַאפ םױט םוצ 145 ןיא טּפשמרַאפ םיא טָאה

 ןעגנולעג רעֹּבָא ןיא םיא ,תד ןשידיי םוצ ןרעקקירוצ ךיז ןלָאז יז ןענַארַאמ יד ןשיװצ

 טרָאד .לָאּפָאנשנַאטסנָאק ןייק ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע ןוא המיפת רעד ןופ ןפױלטנַא
 םוצ יד .,"םידומל ןושלע קיטַאמַארג עשִיערּבעה ןייז םכעלטנּפערַאפ 1506 ןיא רע םָאה

 זןיא קיטעָאּפ רעשיערּבעה ןגעװ "שדוקה לקשע טעּברַא עטקורדעוּפָא קרעװ םנופ ףוס

 ןיש סָאה ףיורעד) רעסַאּפרַאפ ןשנַאקַאּבמוא ןַא ןופ רָאנ ,איחי ןבא ןופ טסַאפרַאפ םינ

 :עטשַאּב ךָאנרעד ןּבָאה סע ןוא ('ל"דש תורנאנ) וטַאצול ,ד .ש םכַאמענ סָאזקרעמפיוא

 | ,(בקעייןֹב ןוא רעדיינשניימש טקימ
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 טדנעװענּפָא ךיז ןּבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד זיולּב ןטילעג רעווש ןּבָאה תֹובָא

 וצ טרעקעגקירוצ רעצרעה ערעייז ןּבָאה ייז רָאנ יו ןוא ,געוו סטָאנ ןופ

 טימ טויילעגסיוא ייז ןוא ןזיװַאּב רעדנּוװ עסיורג ענייז רע טָאה ,טָאג

 ,'טיונ ןוא ןייּפ ןופ טנַאה רעקרַאטש ןייז

 יַאּפ טָאה'ס סָאװ ,ץלַא טימ ןענעקַאּב וצ ידכּב ,עקַאט רַאפרעד טָא

 "ןופיסוי,, םעד ןסָאלשַאּב איחי ןּבא טָאה ,ןטייצ ענעגנַאגרַאפ יד ןיא טריס

 ןטצעל םנופ ןשינעעשעג עטצעל יד זַא ,ןעז עלַא ןלָאז :ןכעלטנפערַאפ וצ

 םענעגנַאגרַאפ םעד ןיא, קלָאפ סָאד לָאז ,טינ םיינ ןייק 553 ןענייז רוד

 חקלי רבעהמ יכ הוקנש המלו) ''תורוד עקידנעמוק יד רַאפ גָאזנָא ןַא ןעז
 | ,(ריתעה לא היאר

 רעד ,טסיירט ןֹופ רעכעּב םעד תֹובָא תרוסמ רעד ןיא ןכוז סָאד טָא

 החטבה עטסעפ יד תורוד ענעגנַאגרַאּפ יד ןיא ןעניפעג וצ שטנּוװ רעסייה

 יב רעטלוּב ץלַא טרעװ גנומיטש עקיזָאד יד -- הלואנ רעקידלַאּב ףיוא

 ךָאנ ייקרעט רעד ןיא טצעזַאּב טשרָאקַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,דרפס ילוג יד

 .לגָאװ ןרעווש ךעלקערש רעייז

 -ופ ןוא רעטּבַאנַאּב-ךייר רעד טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט רעייז

 ןייז סָאװ ,יולה רזעילא ןּב םהרבַא ,רעקיטסימ רעטעדליּבעג-שיפָאזָאל

 ךיא ןעמוקַאּב טייצ רעטצעל רעד ןיא רָאנ טשרע טָאה טייקכעלנעזרעּפ

 .1 םולש םושרג רעשרָאפ-הלּבק ןטסּוװַאּב םעד קנַאדַא גנוצַאשּפָא עקירעהעג

 ןיא ןרָאּבעג זיא ,רעגָאװש סאּתוּכז םהרבַא ןטנרעלעג םעד ,יולה םהרבַא

 -רַאֿפ :ןּבעל-רעדנַאװ א רע טריפ שורינ ןכָאנ ;1400 ןיא ךרעּב עינַאּפש

 טרָאר ןופ ,עילַאטיא ןיא ךָאנרעד ,דנַאלנכירג ןיא טייצ קיטש ַא טכַארּב
 ןשינעעשענ עכעלקערש יד ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טצעזַאּב ךיז רע טָאה

 טעז רע ;ןעננומיטש עשיחישמ-שיטסימ יד טקראטשענ םיא ןיא ןּבָאה

 ,רעכיז זיא ןוא ,חילש סטָאג חכולמ רעשינַאמָאטָא רעקידנוחצינ רעד ןיא

 .טלעוו עכעלטסירק עצנַאנ יד ןוא םיור ןעמעננייַא דלַאּב טעוװו ייקרעט זַא

 ןענופעגסיורַא ןוא טכוזעג יולח םהרבַא ךיוא טָאה ױזַא ,לאנּברּבַא קחצי יו

 אתלחתא יד ןּבייהנָא ךיז טעוו 1824 רָאי םניא זַא ,לאינד רפס םעד סיוא

 5 ןוילעה לילנ ןיא ןקעלּפטנַא ךיז חישמ טעוװ 1880 ןיא ןוא ,הלואנד

 ןייז ןיא ןקעוורעד ,רעצרעה עטרעמוארַאפ יד ןקרַאטש לייוורעד ליוו רע

 ןראברעדנוװ ןייז טסַאפרַאפ רע ןוא ,שפנ-תריסמ ןופ ןערּב םעד רֹוד

 ריש,, ןֹופ םיקוסּפ יד ףיוא ךיז טציטש סָאװ ,לּפרמא תלנמ,, שורד
 הזע יכ , ןוא ''הדוד לע תקפרתמ רבדמה ןמ הלוע תאז ימ,, :''םירישה

 ,165--149 ,טוו ,273--269 ,141--101 ,| ,"רפס תירק, ,טעּברַא עכעלדנירג ןייז עז 1

 13--136 ,װ ,ןטרָאד 5
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 ןרָאװעג טיהענפיוא רעדייל זיא סָאװ ,השרד עקיזָאד יד .''הבהא תומכ

 עשירארעטיל עטסטנַאסערעטניא יד ןופ ענייא זיא ,טנעמנַארפ ןיא זיולּב

 יד סיוא רעקיטסימ יד ןופ ןּבילבראפ זנוא ןענייז עכלעוו ,רעלעמקנעד

 ןוא םשהישודיק ןופ עזָאעטָאּפַא עקידנעמַאלפ ַא ןיא סָאד ,דרפס ילוג

 רעשיטסימ ןגעו םירישה ריש רעשיטעטַאּפ-קידתובהלתה ַא ,שפנ-תריסמ

 םנופ רָאנ טינ רעקרַאטש זיא עכלעוו ,רעפעשַאּב םוצ עּביל רעקידרעייפ

 ןסיז טימ רעד .םירוסי ןוא ןדייל עכעלשטנעממוא ןֹופ ךיוא רָאנ ,טיוט

 עלַא ףיוא ןוא ,רמוח ןכַאװש םעד רבונ זיא טסייג רעטליפעגנָא זַאטסקע
 ,וצ ןטכַארט םינילּת יד סָאװ ,ןדייל עטסכעלקערש ןוא םייוניע עמאזיורג

 ךיא ?עװ דיי ַא ,ךיא ןיּב דיי ַא, :תוקיתמ טימ ''שודק ,, רעד טרעפטנע

 | .1 ,,,"'ריי ַא ,דיי ַא ,דיי ַא ,ןּברַאטש ךיא לעוװ דיי ַא ,ןּביילּב

 ןייק ךיז טזָאלעג ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןזָאלרַאפ טָאה יולה םהרבַא

 עקידלַאב יד טקידניקרַאפ גנורעטסיײינַאּב טימ טרָאד ןוא לארשידץרא

 יב 5 הלואג

 הלחתה רעד טניז ןּבָאה ןעננומערטש עשיטסימ-שיחישמ יד םֶא

 ןשירַארעטיל םעד ןיא ןָאנּביױא ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ ה"י ןט10 םנופ

 ראפ רעטנעצ רעטסקיטכיוו רעד רעֹּבָא .ייקרעט ןיא ןדיי יד ןופ ןפַאש

 -ירפ ןיא יװ ,לָאּפַאניטנַאטסנָאק טינ ןעווענ ןיוש זיא ןפַאש ןשירַארעטיל

 סָאד ,לּכ-םדוק ,ןוא יקינָאלַאס ןיוש טמענרַאפ טרָא ןייז --- רוד ןקידרע

 דנַאֿפ סָאד -- ןזָאלענ ךיז טָאה יולה םהרבַא רעקיטסימ רעד ןיהּוװ דנַאל

 ןטייוו ןיא --- רעטנעצ-רוטלוק םעיינ ריא טימ ,לארשידץרא ,תובָא יד ןופ

 ...תפצ םענעפרָאװרַאפ לילנ

 א ט
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 ןעוועג זיא ?ארשייץרא תעַּב ,ןגוצ-ץיירק יד ןופ הפוקּת רעד ןיא

 רעד -- ןטלעוװ ייווצ ןשיווצ ל?גנַארעג ןסיורג ןרַאפ ץַאלּפףמַאק רעד

 טעמּכ בושי רעשידיי רעד טרָאד זיא ,רעשינעמלסומ ןוא רעכעלטסירק

 -וט סיוא ןימינּב ,רעדנזייר רעטמירַאב רעד .ןרָאװעג בורח ןצנַאגניא

 םנופ ןרָאי רעקיצכעז ףוס ןיא לארשי-ץרא טכוזַאּב טָאה סָאװ ,ָאלעד

 ריפ זיולּב ןפָארטעג םילשורי ןיא טָאה רע זַא ,טלייצרעד ,ה"'י ןטפלעווצ
 ופי ןיא ,רעניוװנײַא עשידיי 12 -- םחל תיּב ןיא ,סעילימאפ עשידיי
 ןט158 םנופ הלחתה רעד ןיא .ןדיי ייווצ זיולּב ןעמַאזוצ לאערזי ןיא ןוא

 עשיעּפָאריײא יד ןופ עיצַארגימיא יד טקרַאטשעג ןליפַא ךיז טָאה ח"י

 ,153 ,ץװ ,ןטרָאד 1

 ,1530 ןיא ךרעּב ןּברָאטשענ זיא יולח םהרַבָא ?
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 סיוא םינּבר 800 עצנַאג ןּבָאה 1211 ןיא ;לארשייץרא ןייק תוליהק

 תֹובֲא יד ןופ דנאֿל םעד ןיא טזָאלעג ךיז ךיירקנַארפ-ןופצ ןוא דנַאלננע

 -ַאֹּב ?ארשי-ץרא רעּבֶא ןענייז 1200 רָאי םניא ,טצעזַאּב ךיז טרָאד ןוא

 ,דנַאל סָאד טכַאמענ בורח ןּבָאה סָאװ ,ןרעטָאט תונחמ עקיטלאונ ןלַאפ

 רע טָאה ,ן'ּבמר רעד ןעמוקעג םורַא רָאי ןּביז ןיא ןיהַא זיא'ס ןעוו ןוא

 -רַאפ וצ ןווּורּפ ענייז ,.רעבראפ עשידיי ייווצ זיולּב ןפָארטענ םילשורי ןיא

 ,רעטנעצ-רוטלוק ַא םילשורי ןיא ןפַאש ןוא בושי ןשידיי םעד ןרעפערנ

 ףוס םוצ תעּב ,רעּבָא רַאפרעד ,טָאהעג טינ גלָאפרע ןרעדנוזַאּב ןייק ןּבָאה

 -שטייד ןיא ןדיי ףיוא תופידר יד טקרַאטשעג רעייז ךיז ןּבָאה ה"י ןט3

 ענעפָאלטנַא סעּפורג עצנַאג ןָאטעג זָאל א םילשורי ןייק ךיז ןּבָאה ,דנַאל

 -לַאטיא יד ייּב ךיוא ךיז טָאה הפוקת-סנַאסענער רעד ןיא ,ןדיי עשיזנּכשַא

 יד טָא ןוא .תֹובָא יד ןופ דנַאל םוצ גנַארד רעד טקרַאטשענ ןדיי עשינעי

 -ערבעה יד טרעכיײרַאּב טָאה ןויצ ךָאנ טפַאשקנעּב עשיטנַאמָאר עקיזָאד

 ,ווירּב עכעלטנפע ןוא ןטנעמוקָאד לָאצ רעצנַאנ ַא טימ רוטַארעטיל עשי

 ,זיא שיּפיט ,סערעטניא ןשירָאטסיה-רוטלוק ןקידנטיידַאּב ַא ןּבָאה סָאװ
 רעשינעילַאטיא רעד 1488 ןיא טקישעג טָאה'ס סָאװ ,ווירּב רעד ,לשמל

 -ַאֹּב ךיז טָאה רע .עילַאטיא ןייק םילשורי סיוא והילא 'ר בר ןוא טצרא

 .הבישי:שאר ןוא ןייד ןעוועג זיא רע ּוװ ,1494 ןיא םילשורי ןיא טצעז

 טימ ,תוסנרּפ ןוא תוכָאלמ עלַא יד 1 ווירּב ןייז ןיא סיוא טנכער רע

 רעשינעילַאטיא רעטעדליבעג רעד ,ךיז ןעמענרַאפ ןדיי עקיטרָא יד עכלעוו

 עקיטרָא יד טעדליּבענמוא יװ ,ןזייווּוצנָא קיטיינ רַאפ רעּבָא טלַאה טצרַא

 קירעּביא זיא'ס,, :ףיסומ גנורעטיברַאפ טימ ייּברעד זיא רע ןוא ,ןענייז ןדיי

 ףמול ךירצ ןיא) 'ןעלזייא שממ ייז ןענייז ןיצידעמ ןיא זַא ,ןגָאז וצ

 רעֶּבָא ןענייז טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב .(םירומח םלכש האופרה תכאלמב
 רעטעּפש רָאי קיצפופ טימ םילשורי סיוא טקישעג טָאה'ס סָאװ ,ווירּב יד

 -ךע-חנשמס רעטמירַאּב רעד -- רעטנרעלעג רעשינעילַאטיא רעטייווצ א

 -רַאפ ןרעטנוא ןדיי ייּב טנַאקַאּב זיא סָאװ ,ארונטרּבמ אֵכָי חידבוע רערעלק

 ןופ טיּבעג ןפיוא טָאה טסיזמוא טינ .'!ַארונעטרַאּב רעד , ןעמָאנ ןטצריק }
 םינואנ יד רעטסומ ןטסכעה סלַא טלעטשעג ךיז ארָי הידבוע עזענעסקע
 -רעטסיימ תמא ןַא זיא תוינשמ ףיוא שוריּפ ןייז .ם''במר םעד ןוא ישר
 קורד ןופ סױרַא זיא שוריּפ רעד רָאנ יו ,תוטשּפ ןוא טיײקרַאלק ןופ קרעוו

 ליפ יד ןופ ,62-61 ,1849 ,"םימכח ירבד, ןיא טכעלטנפערַאֿפ זיא ווירּב רעד 1
 יאדּכ זיא ,לארטי=ץרא ןופ ןּבירשענ ןּבָאה ןדיי עשינעילַאטיא סָאװ ,וירּב 1רעדנַא
 רֶא םעד םיױא רעטַאּפרַאּפ ןעמינָאנַא ןַא ןופ גנוּבײרשַאב-עניטסעלַאּפ יד ןענָאמרעד וצ

 ,26--15 ,1785 ,"םילשורי יחבשע ןוא טכעלטנפערַאפ ,2
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 ןעמ ,לארשי תוצופּת לכּב ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיילג רע זיא ,(1849)

 רעד זַא ןוא ןבַאגסיוא תוינשמ עלַא טימ ןעמַאזוצ םויה-דע םיא טקורד

 ןיטַאל ףיוא טצעזעגרעביא טָאה סויזוננעריס רעטנרעלעג רעכעלטסירק

 ךיא שוריּפ סארונטרּב םעד רע טָאה ,תוינשמ םעד (1702---1698)

 עילַאטיא ןופ טזָאלעג ארונטרב רעד ךיז טָאה 1480 ןיא ,טצעזעגרעביא

 .ענייז העיסנ יד ןגיוצענ ךיז טָאה ראי ןבלאהטרעדנַא ;לארשייץרא ןייק

 ןטוג 8 ןופ גיוא ףרַאש ַא םימ שטנעמ א .םירצמ ןוא דנַאלנכירג רעּביא

 ןגעו תועידי עטנַאסערעטניא 1 ווירּב ענייז ןיא רע טינ ,רעטכַאּבָאַאּב

 -ץרא ןוא םירצמ ,דנַאלנכירג ןיא ןּבעל ןלערוטלוק ןוא ןלַאיצַאס םעד

 יד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ןענופעג ןַאד ךיז סָאה לארשי-ץרא .לארשי

 טקירדעג קידתונמחרנמוא ןֹּבָאה סָאװ ,ןקוילעמַאמ-ןענַאטלוס עקירינטלעג

 תונחהמ .-?7 חליוג רענעפָא ןוא ןרעייטש עסיורג טימ גנורעקלעפַאב יד

 םנופ טכורפ יד ןסערפעג ןקירעשייה יד יוװ ןבָאה עטמַאַאב עשירעביור

 עשידיי יד ךיוא טכַאמענ טינ טכיזניה רעד ןיא ןּבָאה םאנפיוא ןייק ,דנַאל

 ןעלמַאז סָאד לח ןעוועג זיא ייז ףיוא ,הליהק רעד ןופ םישאר יד ,עטמַאַאּב

 -ּפִא טינ ךיז ןּבָאה ייז ןוא ,גנורעקלעּפַאּב רעשידיי רעד ייּב ןרעייטש ןופ

 יד ייב ןייז ןח אשונ יּבַא ,תושיננ ןוא תועשר םוש ןיוק רַאפ טלעטשעג

 -ענ טָאה רע סָאװ ,ווירּב ןסיורג ןייז ןיא טיג ארונטרּב רעד ןוא .תוררש

 קראטש יו ,דליב קירעיורט קידהמיא ַא ,עילַאטיא ןיא רעטָאפ ןייז טקיש

 -םנבעל רעצנַאנ רעד ןעוועג טלָאמעד זיא'ס טריזילַארָאמעד ןוא ןּברָאדרַאפ

 אזַא ןליפַא .םילשורי טָאטש רעקילייה רעד ןיא הליהק רעד ןֹופ רעגייטש

 רע טדער ,ןעוועג זיא ארונטרב רעד יו שטנעמ רענעסַאלעג ןוא רעקיור

 עדנַאּב ןייא ןדליּב סָאװ ,''םיעשרה םינקז ,, יד ןגעוו ןרָאצ סיורג טימ
 ןרעייטש עסיורנ יד ןופ טסַאל עצנַאג יד .''םינישלמ ןוא םירסומ , יד טימ
 יד ףיוא ןניילפיורא ךיז טסיילפענ ''םיעשרה םינקז,, עקיזָאד יד ןּבַאה

 ןיא סע 5 ענעפָאלטנַא דנַאלשטייד סיוא יד -- ענעמוקעגנָא עדמערפ

 ןײז םענײא ;װירּב ירד לארשי:ץרא ןופ ןבירשענ סָאה ארונטרּבמ הידבוע }?

 טקורדעג ,ןָאזרעּפ רעטנַאקַאּבמוא ןַא ןטירד םעד ןוא רעדורּב ןייז ןטייװצ םעד ,רעטָאּפ

 ןיא רעיוּבײנ ,דַא טכעלטנפערַאפ ןטשרע םוצ טָאה יײז ;ןיײװצ עטשרע יד זױלּב ןענייזז

 קרַאטש טסקעט רעד זיא רעדל ,270--195 ,ן|| ,,ןעדוי ,ד עטכישענ יד .פ ךיּברהַאי,

 ,(201--296 ,"הרוהיל תאזו, קרעװלמַאז ןיא וטוסַאק השמ :עז םעד ןנעװ תוכירַאּב) םזיײרגרַאפ

 התיה, 1488 רָאי ןופ װירב ןטשרע ןייז ןיא םּביירש ארונטרּבמ הידבוע 2

 רשא לכל םיללושו סיכמו םיטבוח איהה תעב יִקולָמַמֲה יכ םש תכלל ידוהיל הנכס

 ,"לאעמשיל םנ ,ידוהיל םג ואצמי

 טרעלקרע ,ןילרסיא לארשי 'ר ,טײצ רענעי ןופ בר רעשטייד רעטסערנ רעד 5

 ול שי הרתי הלעמו לודג חבש יאדוב, :(88 'מונ) "ןשדה תמורת, ןייז ןיא ןפָא
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 ןפילטנַא טזומעג ןּבָאה ןדיי עשיזננשַא יד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד

 ,טָארַאּב סטָאג ףיוא סעילימַאפ ערעייז טזָאלעגרעּביא ןוא טָאטש רעד ןופ

 יירד ןֹופ ןענייז --- ארונטרּבמ הידבוע טלייצרעד -- ןפוא ַאזַא ףיוא

 ,'םינקז; יד .70 ?ּכה-ךס טרָא ןפיוא ןּבילּבעג םיטַאבעלַאב טרעדנוה

 יד ייּב ןח םעד ןרעווּוצנָא טינ ידכּב ,הליהקה ישאר יד --- טסייה סָאד

 יד טפיוקרַאפסױא ןּבָאה ,ןרעייטש יד טייצ רעד וצ ןלָאצנייַא ןוא תוררש

 ןופ ןעגנוצוּפַאּב ערעדנַא ןוא םירתּכ יד ,ןלוש יד ןופ םיִלּכ יד ,ןלָאטיּפש

 ןענייז ייז ףיוא סָאװ ,אפונ תורוּת-רפס יד וליפַא ןוא ,תורוּת-רפס יד

 ןיִב ךיא; 1 עּפָאריײא רעכעלטסירק רעד ןיא םינלעּב ךס ַא ןעוועג

 ןזייוװַאּב ָאד ךיז ןלָאז'ס ןעוו זַא --- ,ארונטרּבמ הידבוע טּביירש --- רעכיז

 רעד |רָאװעג ךיילג רע טלָאװ ,רעוטזללּכ רעטינעג ןוא רעקידנעטשרַאפ ַא

 .םילאעמשי יד ייּב ךיוא טרעיינ ,ןדיי יד ייּב רָאנ טינ רעטכיר רעד ןוא גיהנמ

 ןייא ןייק ָאטינ זיא ןטנַאק עניה יד ןיא סָאװ ,הרצ יד רעּבָא זיא סָאד

 ברועמ א ןייז לָאז סָאװ ,שטנעמ רעקידנעטשראפ-סטפעשעג רעקידובּכּב

 םענייק טימ ןענַאק ,ןשטנעמ עדליוו רעטיול ןענייז עלַא --- תוירבה םע

 | .2"טלענ ךָאנ רָאנ רעיול ןענייז ןוא ןעמוקסיוא טינ |

 רעד זַא ,ןעמוקעג טינ קנַאדעג ןפיוא רָאנ זיא ארונטרּב וינע םעד

 ןרַאפ קיטיינ ױזַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,תונידמה תנהנהּב םכחו ןובנ,

 1488 ןיא ןעמוק ןייז טימ .אפונ רע עקַאט זיא סָאד --- בֹוׁשי ןקיטרָא |
 רעקיטרָא רעד רַאפ רָאנ טינ הפוקת עיינ א ןָא ךיז טננַאפ םילשורי ןייק

 -עג יו ןעוועג זיא רע .בושי ןשיניטסעלַאּפ ןצנַאנ ןרַאפ טרעיינ ,הליהק

 -ףוטלוק םעד ןּבעלוצפיוא עלָאר רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד רַאּפ ןטסָאמ

 חביבס עקיסַאּפ יד ןטיירנוצ ןוא םייח רעבורח רעטלַא רעד ןיא רעטנעצ

 ,דנַאל ןיא ןצעזַאּב דלַאּב ךיז ןלעוו סָאװו ,םידרפס עכיײרלַאצ יד רַאפ

 "רענע ןַא 2 רענדער רעטנכייצענסיוא ןַא ,רעטנרעלעג רעקידנטיידַאּב ַא

 םייברעט תירב ינב םש שיש םימעפ המכ ונעמש םנמא ,לארשי ץראב רֶרֲה םדאל

 םהש םינכשאה םילבלבמו םידרומ םהו םימסרופמ םירסומ ,םירומג םיעשרל םינשחנ

 ."הרות ירמוש
 | ,213 ,209 || ,ױ"זַאא ךוּברהַאי 1

 תנהנהב םכחו ןובנ שיא תאוח ץראב חיה םא יתעד יפל, :213 ,ןטרָאד 9

 רשא םידוהיה לכב ןיא יכ ,םילאעמשיל םג םידוהיל םנ טפושו רש היה ,תונידמה

 ישנא םלוכ יכ תוירבה םע תברועמ ותעד תויהל דבד ןובנו םישרח שרח ולא תוווחמב

 "םעצב לא םא יכ םבלו םהיניע ןיאו תוירבה תֹא םיאנוש םיירבדמ

 ענײז סָאװ ,םשור םעד ןגעװ רעדורב ןייז טּביײירש אפֹונ ארונטרּב רעד 8

 תסנכה תיבב שדחב םיַמעַּפ חפ להקל שרוד ינאומ :רערעהוצ יד ףיוא ןכַאמ ןקידערּפ

 ביממו לוק הפי ,םיבנע רישכ םהל יננהו שדקה ןושלב םיניבמ םכור יכ שרוקה ןושלב

 ןופ וירּב םעד ךיױא עז ןקידערּפ סארונטרּב ןגעװ ,"יתושרד תא םיחבשמו םיללהמו ןגנ

 ,282 ,ןװ ,ןטרָאד) 1495 רָאי םעד םסױא ןטנַאקַאּבמוא ןַא



 21 ןדיי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עמכישעג ירד

 רעטרַאצ רעלעדייא ןַא טימ טשטנעּבענ ךָאנ וצרעד ןוא רעוט-ללּכ רעשיג !

 סלא ןרָאװעג טנעקרענָא ןעמעלַא ןופ דלַאב ארונטרב רעד זיא --- המשנ

 -כערעג ןוא רשוי ןופ רעטערטרַאפ רעקידנצנעלג רעד ,רודה ניהנמ רעד

 ןייז ןגעק ןרעוו ענכנ טזומעג ןּבָאה ''םיעשרה םינקז ,, יד ולימַא ,טייקיט

 ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע יוװ םעדכָאנ דלַאּב ןוא ,טפַארק רעשילַארָאמ

 ,הליהק רעד ןֹופ רעייטשרָאפ רעקיטסייג רעד ןרָאװעג רע זיא ,םילשורי

 טיהעגפיוא זיא סע .עגַאל רעשיגַארט ַאזַא ןיא ןענופעג ןַאד ךיז טָאה סָאװ

 -מוא זיא ןעמָאנ ןייז) ןדיי ןשינעילַאטיא רעדנַא ןַא ןופ ווירּב ַא ןוָאװעג

 טרעדנַאװעגסיױא טייצ רענעי ןיא ךיוא טָאה סָאװ ,(ןּבילּבעג טנַאקַאּב

 ןיא םילשורי ןיא ןּבירשעג ,ווירּב רעקיזָאד רעד ןוא ,לארשידץרא ןייק

 טָאה ארונטרּב סָאװ ,עלָאר רעד ןנעװ דליּב רָאלק ַא טינ ,1 1409 רָאי

 ןעוועג זיא טעטירָאטיױא ןייז סיורנ רעיוהעגמוא יװ ןוא ,טליּפשעג טרָאד

 רעקיזָאד רעד זיא סיורג , .דנַאל ןצנַאג םניא רָאנ ,םילשורי ןיא זיולּב טינ
 ךיז טריפ ץלַא -- ,רעטנַאקַאּבמוא רעד תולעּפתה טימ טּביירש -- ,ןַאמ

 .ןעמונרעטנוא טינרָאנ טרעוו גנוקיליװנייא ןייז ןָא ,לעפַאב ןייז טיול

 ןוא ,ןליוו ןייז טימ עלַא ךיז ןענעכער לבב ןיא ןווא םירצמ ןיא ןליפַא

 םיא ןּביג ייז ןוא ,ןעמונעגנָא קרַאטש רע זיא םילאעמשי יד ייּב ךיוא

 טלָאמעד ןיוש טָאה בֹושי רעשידיי רעד .? ''דובּכ ןטסערג םעד ּפִא םיא

 "רעד ךָאנ ןּבָאה דרפס ילונ יד שטָאכ ,סעילימַאפ 200 זיּב טכיירנרעד

 וצ ןטרָאד ךיז טאהעג ארומ ןּבָאה ןוא עניטסעלַאּפ ןטימעגסיוא לייוו

 דנַאל ןיא טקיטלעוװעג טָאה סָאװ ,והובו והוּת רעדליוו רעד ?ייוו ,ןצעזַאּב

 רעכיז ןעוועג טינ זיא רענייק ןעוו ,ןקוילעמַאמ יד ןופ חלשממ רעד תעשּב
 -ימיא-ןסַאמ יד .* דחּפ ַא ןפרָאוװעגנָא ןעמעלא ףיוא טָאה ,ןּבעל ןטימ

 רעד םילעס יוװ םעדכָאנ ,1817 טניז ןּביוהגנָא טשרע ךיז טָאה עיצַארגנ

 ןוא עניטסעלַאּפ טימ עיריס ןקוילעמַאמ יד ייּב ןעמונעגּפָא טָאה רעטשרע
 עסיורג עקיזָאד יד .םירצמ ץנַאג רעּביא הלשממ ןייז טײרּפשרַאפ טָאה

 ייז .,ןזיירק עשידיי יד ןיא םשור ןקיטלאווג ַא טכַאמעג ןּבָאה תונוחצינ

 ,284-273 ,|| ,ךוּברהַאי ןיא ךיוא םכעלטנפערַאֿפ 1

 ר"רהומ םיעֹורה ריבא הלונה רואמ הלענחו אשמח 0 ,ןטרָאד 2

 תא שיא םירי אל ודעלבו ץראה לכ קשי ויַפ לעו דואמ לודג שיאהו ,,,ו"צי הידבוע

 ,לכבו לבבו םירצמב םגו ונשי אל וירבד ירחאו ושורדי םיױג וילא ץראח יוצקמו ודי

 ,.ונממ םיאריו ותוא םידבכמ םילאעמשיה וליפאו ,ול םקיו רמוא רוזני הלאה תוצראה

 והורשאי םימע לכו תוירבה םע השונ ותעדו םיברע וירבדו דואמ דע חור לפשו וָנָע אוהו
 | ,"השא דולי הז ןיא :ורמאי וילעו

 ; וירב ןייז ןיא ךיז טגָאלק רעסַאפרַאּפ רעמינָאנַא רעטנָאמרעד רעירפ רעד 9

 ,'םילאעמשיה רגנ םידוהיל טרפבו ןײד תילו ןיד תיל הלאה תוצראה לכב ינ;
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 ,"שרוּכ ןופ גנילצָאוּפש םעד , ןעזעג ןַאטלוס ןשיקרעט םעד ןיא ךָאד ןּבָאה

 -םיוא .תֹובָא יד ןופ דנַאל סָאד הלשממ ןייז רעטנוא ךיז טניפעג טציא ןוא

 ,טינ שודיח ןייק ןיא סע ןוא ,ןעגנונעפָאה עטסנעש יד ןּבָאה טבעלעג

 עלַא ןופ ןּבָאה ררפס ילוג יד ןופ עטמיטשעג שיטסימ רעמ יד סָאװ

 -ַאב וצ ךיז טרָאד לארשידץרא אקווד טלייוועגסיוא ןצניװָארּפ עשיקרעט
 ןיא ןוא םילשורי ןיא ךיז ןּבָאה טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןופ ךשמ ןיא ,ןצעז

 ןענַאטשַאּב ןיא בור סָאד ּוװ ,תוליהק עשידיי עסיורג ייווצ טעדליּבענ תפצ

 טימ ל?ופ ,רעקיטסימ עקידתובהלתה ןוא רעמיורט עשיטסאטנאפ ןופ

 י ,הלואג רעקידלַאב ףיוא גנונעפָאה רעסייה

 טלקיוװטנַא ךיז ןּבָאה הביבס רעקיטרַאנגייא רעקיזָאד רעד ןיא טָא

 ןעמונרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומערטש ייווצ יד טקעלּפטנַא ןטסט?וּנמַא ןוא

 -ייוו יד ןופ ךשמ ןיא רוטלוק רעשידיי רעד ןופ טנורגרעדַאפ ןצנַאנ םעד

 יד ױזַא יו ,ןעזענ רעירט ןיוש ןּבָאה רימ .רעטרעדנוהרָאי יירד עקידרעט

 -רוטפוק םנופ תוחוּכ עקיטסייג יד ןכָארּבעג טָאה עמָארטסַאטַאק עקיטלאווג

 עסיורג ענענַאטשעגנסיױא יד ךָאנ ,דרפס ילוג יד -- ץוּביק ןשידיי ןטסכייר

 ,ןשרָאפ ןשיפָאזָאליפ ןופ טרעטייוורעד ןצנַאגנניא ךיז ייז ןּבָאה ןדייל

 רעמ ץלַא .תורצ ערעייז עלַא ןופ רוקמ םעד ןעזעג םיא ןיא ןּבָאה ייז לייוו

 טרעוו רעפרַאש ץלַא ,טלעוו עקיטסייג עשידיי יד טרעוו טחרוחש-הרמראפ

 טימ טלעווןסיוא רעד ןופ ןדיי םעד ּפֶא טלייט סָאוװ ,הציחמ יד

 עלערוטלוק עיינ ןפאש ףיוא טינ ןיוש ךיז טסעמראפ ןעמ ,רוטלוק ריא

 ןוא ןעלמַאז וצ ףיוא זיולּב טדנעװעגנָא ןרעוו תוחוּכ עֶלַא --- ןטרעוו

 -ילער עקיטסייג עצנַאנ יד הרמתה סיורנ ןוא עּביל טימ ןטיהפיוא

 םעד טיול ןריזיטַאמעטסיפ ,תורוד עקידרעירפ יד ןופ השורי עזעינ

 ןוא ןעגנוגייווצרַאפ ערעייז טימ ןצעזעג ןוא םיניד עֶלַא רדס ןטסגנערטש

 טילּבעופיוא ךייר רעּבָא טָאה טייצ רעּבלעז רעד וצ .םישוריּפ עקידרעטייוו

 הלּבק עשינַאיסעמ יד -- הפוקת:הדירי רעד ןופ םולּב עקיטרַאנגייא יד

 --- .ירש תוכלמּב םלוע ןוקיּת , ןגעוו קנַאדעג-טנורג ןשיטסימ ריא טימ

 םיפוניס ךרוד ,תושירּפ רעשיטעקסַא ךרוד טלעוו יד ןרעוו זומ טזיילעגסיוא

 תומשנ עטרעטישרע ןדייל עסיורנ ךרוד יד .תוליפּת עקידתובהלתה ןוא

 ;""יאּכז ולוּכ,, ןגעוו םולח ןסיז םעד ןּבעגענּפָא ךיז ןערּב ןצנאג ןטימ ןּבָאה

 / םעד טײרפַאּב ןעמ סָאװ ,םעד ךרוד הלואנ יד ןרעטנענרעד ןָאק ןעמ זַא
 רעד ןופ ןרעק ןטונ םעד, ,הּפילק רערעטסניפ רעד ןופ קנופ ןקיטכיל

 לעב רעד ?לבוקמ רעד סָאװ ,עזעקסַא עננערטש יד .''ץכעלָאש רעקידניז

 טָאה ,טרימַאלקָארּפ רעייפ ַאזַא טימ טָאה ''הנקח , ןוא ''האילּפה רפס ,

 -סָא עקיזָאד יד ןוא ,שובל ןקידהרוחש-הרמ א ןיא הלּבק יד טליהעגנייַא

 ןשיניטסעלַאּפ ןפיוא טקרַאטשענ סרעדנוזַאּב ךיז טָאה ץנעדנעט עשיטעק



 23 ןדי יב רוטָארעטיל רעד ןופ עטכישענ יד

 ענױזַא ןעמונעגנָא ןוא ץענערג עטצעל יד טכיירגרעד טָאה יז זיּב ,ןדָאּב
 ץנַאג טימ ןדנוּברַאפ ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו ,ןענייז סָאװ ,ןעמרָאפ
 ..קיטסימ רעשידיי רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוניישרעד עקירעיווט

 יד ןריזיטַאמעטסיס ןוא ןעלמַאז :ןעגנומערטש ייווצ עקיזָאד יד טא

 -הלּבק וצ עּביל עטפַאהקנַארק יד ןוא ,םוטנדיי ןשינּבר םנופ השורי

 טרעיינ ,ןגעוו ערעדנוזַאּב ףיוא ןניוצעג טינ ךיז ןּבָאה ייז -- תישעמ

 ןייא ןופ הקיני טּפעשעג ןֹוא ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ךעלרעדירב ךיז טפָא
 רעטנַאמרעד רעירפ ןיוש רעד טכיזניה רעד ןיא זיא טנַאסערעטניא .,לַאוװק

 רעד ןרָאװעג זיא טָאטש-לילגנ עטייוו עקיזַאד יד .תפצ רעטנעצ-רוטלוק

 טימ ןּבָאה סָאװ ,רעקיטסימ עקידתובהלתה ןופ טקנופלמַאז רעטּבילַאּב
 םיפוגס ןוא תוליפת טימ ןוא ''ץק , םעד ןרעטנענרעד טלָאװעג תועּבשה
 שארּכ ,טלעוו עשינּבר יד טָאה אפונ טרָאד עקַאט ןוא .טלעוו יד ןזיילסיוא
 -לַאנָאיצַאנ םעיינ א ןדנירג טווּורּפענ ,1 בריּב בקעי בר ןטמירַאּב ןטימ
 ףער טניז ןעוועג טינ ןיא ןכיילנ ןייז סָאװ ,טומיטסניא ןשירעּבעגצעזעג
 ןוא ,טנעֶאנ ױזַא ןעוועג זיא ''ץק , רעד לייוו .ןרָאװעג לטּב זיא ןירדחנפ
 ,'גנילצָארּפש סשרוּכ, ןופ טנעה יד ןיא ןעוועג ךָאד זיא לארשידץרא
 --- םערָאװ ,ןירדהנס םעיינ א ןגעוו ןטכַארט טפרַאדעג סנטייצַאּב ןעמ טָאה
 טעװ דנַאל ןקילייה םניא ןמז-לּכ ןעמוק טינ ןָאק חישמ ,''אּב דוד ןֹּב ןיא,
 ףיוא טכער סָאד טָאה סָאװ ,ןיד-תיּב רעסיורג רעד טעדנירגעג ןייז םינ
 וצ ףיוא טכַאמלופ יד ייז ןּבעג ןוא םינּבר ןייז ךמוס הח"'ד ,''הכימס,,

 .* ...השמ תרוּת ןופ רערעלקרע ןוא סרעּבענצעזעג ןרעוו

 תודע טנָאז ,ןרָאי עננוי יד ןיא ןױש םמירַאּב ןעװעג זיא בריּב טייװ יװ }
 טננַאלרעד ךיז עינַאּפש סיוא שוריג ןסיורג ןכָאנ םָאה רע תֹעֹּב :טקַאפ רעקידננלָאפ

 םינ ,בר ַא רַאפ ןּבילקענסיױא ךיילג םיא הליחק עקיטרָאד יד טָאה ,ץעּפ ןייק .(1492)

 רעטכיד רעד ןוא ,רָאי 18 ןעװענ םלֲא לנח-ךס טלָאמעד זיא רע סָאװ ,ףיורעד קידנקוק

 ;ורעפעטרעטסיינַאּב עקידנגלָאפ םימ םסירנַאּב םיא םָאה ,ןושיבנ םהרבא ,םייצ רענעי ןופ
 .םיוא לעה רעדיװ טָאה יז ,ןדי ייּב המכח יד ןיא ןשָאלרַאפ ןוא ןרָאלרַאפ : םינ םנָאע
 ,'דנַאל רעזנוא ןיא ךיז טצעזַאּב ןוא ןעמוקעג זיא בריּב בקעי טניז ,,טניישעג

 הרתסנ וא הדבא יכ ורמאת לא

 ,וניתוניבו ונימכח תמכח

 אבו בריב םק רׂשא ירחא

 ,וניתוניבו ונצראב רורל

 .('ב 'מע ,68 ףד ,'החפשה רמועג עו)

 שארּב לײװ ,ןרָאװעג םינרָאג ןיא םומיטסניא:"הכימס, ןוא ןירדחנס םעד ןוֿפ 2

 ,םילשורי ןופ בר רעד ןעװענ אנקתמ םיא ןיא ךיז םָאה ,בריּב בקעי ןענַאטשענ ןיא

 ."הכימסע רעד ןגעװ תקולחמ עסיורג ַא ןּבױהעגנָא דלַאב ךיז טָאה סע ןביבח רֹּב ױל

 רעצנַאג ןייז ןוא ןּברָאטשעג בריג בקעי זיא םורַא רָאי עקינייא ןיא ,(1528) עגַארּפ
(18) 
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 םנופ הפוקּתילּב עיינ יד ןּביױהעגנָא ךיז טָאה סע רעדייא ךָאנ

 רענייא טצעזַאּב עקינָאלַאס ןיא ךיז טָאה ,לארשייץרא ןיא ץוּביק ןשידיי

 -רַאפ רענעעזעגנָא ןַא -- ביבח ןּבא המלש ןּב בקעי ,דרפס ילוג יד ןופ

 -עטסיס ןוא ןעלמַאז :גנומערטש רעטקרעמעגנָא רעירפ רעד ןופ רעטערט

 ביבח ןּבא בקעי .תורוד עקידרעירפ יד ןופ השורי עקיטסיינ יד ןריזיטַאמ

 סָאװ ,תודנַא עלַא קרעוו רעדנוזַאב ַא ןיא ןעלמַאזפיונוצ ןסָאלשַאּב טָאה

 טסקעט םנופ טייז רעד ייּב ןוא ,דװומלּתה םי ןרעּביא טיירפשעצ ןענייז

 ענייז ןבענוצ ךיוא ןוא ,םישרפמ עטלַא יד ןופ ןעננורעלקרע יד ןעגנערב

 ןוא ספלַא רעד ,, ,('בתוּכה רמא ,, :לּפעק ןרעטנוא) ןעננוקדעמַאּב ענעגייא

 ןּבָאה -- חמדקה רעד ןיא ביבח ןּבא טכיירש --- םיקסוּפ עקידרעטעּפש יד
 רערָאלק ַא ןיא ןּבעגרעביא ןוא ןעלמאזפיונוצ עּבשאנפיוא יד טלעטשעג ךיז

 רעּבָא זיא סע .םיניד ןוא תוכלה עלַא םרָאפ רעכעלדגעטשרַאפ טכייל ןוא

 ןטלאהַאּב ןענייז ייז ןיא סָאװ ,תוּתדנַא עלַא ןעלמַאזפיונוצ קיטכיוו ךיוא

 ןּבא טָאה ''בקעי ןיע,, .'דומלּתה ימכח ערעזנוא ןופ ןעקנַאדעגנ עפיט יד

 יד זיולּב |זיװַאּב רעּבָא טָאה רע ;ןּבעגעג ןעמָאנ א קרעװלמַאז ןייז ביבח
 (18518) יקינָאלַאס ןיא ןטשרע םעד ,ןכעלטפעראפ וצ דנעּב ייווצ עטשרע

 ןיא רעסַאפרַאפ רעד .(12260) לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןטייווצ םעד ןֹוא

 טָאה קרעוו ןייז ןופ ןלייט עקירעּביא יד ןוא ,ןּברָאטשעג ךָאנרעד רלַאּב

 -עמש זיא סָאװ ,ביבח ןּבא יול ןוז ןייז ןּבעגעגסױרַא ןוא טקידנערַאפ ןיֹוׁש

 ןענייז ןלייט עטצעל יד .ןרָאװעג טמירַאּב רעייז םילשורי ןיא בר סלַא רעט

 ,לטעצכוז רעקיטיינ רעייז רעד טלעפ ךיוא ,תוטמשה ליפ טימ טקורדענּפָא

 ןיע, רעד זיא ךָאד ;ןלעטשוצפיונוצ ןכָארּפשרַאפ טָאה רּבחמ רעד ןכלעוו

 -סיוא טָאה סע .ןדיי ייּב קרעוו עטסרעלוּפָאּפ יד ןופ סנייא ןרָאװענ ''בקעי

 תורוד עגנַאל ןופ ךשמ ןיא ןוא ,1 ןּבַאנסױא לָאצ עקיטלַאװג ַא ןטלאהעג

 םינשרד ילעּב עלַא רַאפ עלעווק עכעלּפעשסיואמוא סלַא טנידעג רע טָאה

 ןוא דומלּת ןפיוא הריזנ יד סיױרַא זיא עילַאטיא ןיא תעּב .סרעקידערּפ ןוא
 טקילנעגּפָא ''בקעי ןיע,, םעד דָארנ טָאה ,םירפס עזעינילער ערעדנַא ףיֹוא

 חנשמ , טזומענ רָאנ טָאה רע ןלגענ עפרַאש סרוזנעצ רעד ןופ ץנַאג סױרַא

 ,ץערג :עז תקולחמי"חכימס, רעד ןגעװ תוכיוַאּב רעמ ,ןרָאװעג לטּב זיא טקעיָארּפ

 --218 ,'הלוג יאצומ; ,שטיװָאניבַאר ,ּפ ,ש 9 'ּפַאק ,ט| 'ב ,'גנוצעורעּביא ,רֹּבעהמ

 ,580 -576 ,494--486 ,187ג ,"למרכה} ,0

 ןבא בקעי לייװ ,1883 ןופ רענליװ יד יא עּבַאנסױא עטסקידנעטשלופ יד 1

 ןּבָאה סָאװ ,ןטּפירקסונַאמדומלּת עטלַא טימ טצונַאּב ךיז קרעװ ןַײז רַאֿפ טָאה ביבח

 עג טיחעגפיוא ויײװרעמרע "בקעי ןיעמ ןיא ןיא ,רוזנעצ רעד ןופ םנעה יד ןטימעגסיוא

 ירוּכּבג עז) דומלּת םגופ ןּבַאנסױא;קורד יד ןיא יװ ,םסקעט רעקיטכיר רעמ רעד ןרָאװ

 040 ,'ל"דש תורגא, ן97 ,(1820) ָ;| ,"םיּתעה



 25 ןריי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עםכישעג יד

 -נַאװעג קַיור רע טאה ''לארשי ןיע, ןעמָאנ ןרעטנוא ןוא 1 ןייז "'םש

 קנַאדַא רָאנ ןּבָאה כָאװ ,ןדיי עשינעילַאטיא יד ןופ רעזייה יד רעּביא טרעד

 טייצ-הלהּב רענעי ןיא ךיז ייּב ןּבָאה וצ טייקכעלנעמ יד טאהעג םיא

 .רומלּת םענעטָאּברַאפ םנופ לייט ןשידנַא םעד טנטסקינייוװ

 ןיע, ןייז טימ ביבח ןּבא ןעוועג םשי-הנוק טינ טָאה'ס קרַאטש יו

  רעדנא ןַא ןופ רעטַאפרַאפ םוצ ןכיילגרַאפ טינ ךיז רע ןָאק ךָאד ,''בקעי

 רעצנַאג רעד רַאפ ןייטשלקניוו רעתמא רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ךוּבלמַאז

 םעד ןגעוװ ןדייר רימ .תורוד עקידרעטעפש יד ןופ רוטארעטיל רעשינבר

 םירפא ןֹּב ףסוי ןטמירַאּב םעד -- ''פסוי תיּב , ןוא ''ךורע ןחלוש ,, לעּב

 -טימ דניק קירָאיריפ סלַא ורַאק טָאה ,עינַאּפש ןיא רענערָאבעג ַא ,ורַאק

 ןסיורג םעד ענעּבירטרַאֿפ ערעדנַא רעטנזוט רענעצ טימס טכנעלעג

 טימ טצעזַאּב ךיז רעטָאפ ןייז טָאה ןרעדנַאװ ןגנַאל ךָאנ טשרע ;שוריג

 ורַאק ןגנוי ןהאפ ןענייז ןרָאילגָאװ יד .ייקרעט ןיא עילימַאפ רעד

 ,רעטָאפ ןייז טריפעגניירַא םיא טָאה דומלּתה םי ןיא ;ןרָאינרעל יד ןעוועג

 םנופ םש רעד .רוטַארעטיל רעשינּבר ןיא יקֹּב רעסיורג א ןעוועג זיא סָאװ

 רע ןוא טנגעג רעצנַאנ רעד רעּביא טיײרּפשרַאט דְלַאֹּב ךיז טָאה יוליע ןגנוי

 טרעוו םורַא טייצ ַא ןיא .לָאּפָאקינ ןיא בר סָלַא ןעמונעגנָא דלַאּב טרעוו

 (1522 ןיא) וצ רע טערט טרָאד ןוא ,לָאּפָאנַאירדַא ןייק ןדַאלעגניַא רע

 עלַא ןֹופ גנולמַאז עסיורג עקיטלַאװג ַא ,'ףסוי תיּב , קרעוונזיר ןייז וצ

 רעטסומ םעד טיול טנדרָאענ ןוא טלמאזעג ,ןצעזעג עזעיגילער ןוא םיניד

 רעד ןיא ןָא טזייוו ורַָאק ףסוי ,'םירוט עּברַא , םרשֶא ןּב בקעי 'ר ןופ

 -"רַאפ וצ ןסָאלשַאּב טָאה רע ןוויטָאמ ערעסָאװ סיוא קרעוו םוצ עדערראפ

 -- ורַאק ףסוי ךיז טנָאלק --- ןרָאי ערעווש יד ןיא,, .קרעוולמאז ַאזַא ןסַאפ

 רימ ןוא דנַאל וצ דנַאל ןופ טרעדיילשעג ןרעוו רימ ןעוו ,תולנ ןרעטיּב ןופ

 יינספיוא קיטיינ סרעדנוזַאּב ןרָאװעג זיא ,תורצ ןופ ןעמי ןיא ךיז ןעקנירט

 ןיא ןעגנערּב ןוא םירוקמ עטשרע יד ןופ טנורנ ןפיוא ןטכיױלַאב שיטירק

 ,םיניד ןוא ןצעזעג עלַא קרעוולמאז ?עיצעּפק ַא ןיא רדס ןשיטַאמעטסיס א

 -רע ןענייז ןוא הּפ לעּבש הרות ןוא השמ תרוּת ףיוא ךיז ןציטש טָאװ

 םעד ןגעװ רימ ןעניפעג (1556) עּבַאנסױא-"בקעי ןיעפ רענַאיצענעװ רעד ןיא 1

 | : ןּפָארמס עשיטעטַאּפ עקידננלָאפ

 לָאוג ּוטָמִמ תיֵּבְׂשה אל -- בקעִי הָסֶׂשְמִל ןַתָנ יִמ

 ֵאָנְתִי לֵּב הָעָבִש קֵמְו - ףֶסֶב רַהַשְמִכ םֵרָצְמִכ
 לָאיִדנַמ ףּולַא םַעַּטְמ -- ׁשאֵמ לָצְמ דּוא הֶז הָנָח

 לָאוי ּותָד בֵׁשָה אל יִכ -- ׁשֶדָה םָׁש ֹול ארְקְל הָוָצ

 לֵאָרְׂשִי םִא יכ בֹקֲעַי תיֵּב-- ףֶמֶׁש אָרָסִי אֹל ןֵק לע
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 סירשַא ןּב םעד .!' םינואנ ןוא םימכח ערעזנוא ךרוד ןרָאװעגנ טרעלק

 -צלעמש ןוא טקנוּפיסגנַאגסיױוא סלַא זיולּב ןורָאק ייּב טניד ''םירוט עּברַא

 ןוא ,לַאירעטַאמ םענענייא ןייז טמרָאפ ןוא טסיג רע ןכלעוו ןיא ,?סעק

 קידנעטשבלעז ץנַאנ ַא ןיא .'ףסוי תיּב ,, רעקידנעּב-ריפ ,רעקיזיר ןייז

 -יטַאמעטסיס רעשיפַאלקטשרע סלַא ןוא תואיקב רעקיטלַאװג ַא טימ ,קרעוו

 "טנַא םעד ןוא םירוקמ יד ןפוא ןטסטיירּב ןפיוא ורַאק טריזילַאנַא רעק

 ןרָאלק ַא ייּברעד ךיילג טיג ,רעדנוזַאּב ןיד ןדעי ןופ גנַאג-סגנולקיוו

 עקידנפערטַאּב עדעי סָאװ ,אירטו ילקש ןצנַאג םעד ןגעװו קילברעביא

 עקידרעטעּפש יד ייּב ןוא דומלּתח ימכח יד ייּב ןפורענסורַא טָאה ענַארפ

 ךָאלק ,ףיורעד ורַאק טגייל טכיוועג ליפ סרעדנוזַאּב .םיקסוּפ ןוא םינואג

 סָאװ ,ןנַארפ עלַא יד טָא סולשַאּב ןקיטליגדנע ןא וצ ןעגנערּכ ןוא ןכַאמ

 טינ הרשּפ ןייק ֹוצ ןוא תועד יקוליח םיקסופ יד ייּב ןפורעגסױרַא ןּבָאה

 | .ןעמוק טנָאקעג

 ןרַאק ;רעטימענ ענעגָאלשעגרעדינ ןופ רוד ַא ןעוועג רעּבָא זיא סע

 -העיקש ַא ןופ ,'רוד טמותירַאפ,, ַא ןופ דניק סלַא טנכערענ ךיז טָאה

 יד ךיז ףיוא ןעמענ ֹוצ טומ םעד טאהעג טינ רַאפרעד רע טָאה ,הפוקּת

 ןּבָאה סע ןָאק רעוװו , .קסוּפ ןקיטליגדנע ןַא ןופ לָאר עכעלטרַאװטנַארַאפ

 תונעט עיינ טימ ןטערטפורַא--ורַאק ףסוי קידהענכה טגערפ -- טומ םעד

 טלעטשעגסױורַא ןּבָאה'ס סָאװ ,תויַאר ענרעזייַא עלַא יד ךָאנ ,תויאר ןוא

 אָאק רעוו ?םיסנ ֹונֹּבר ןוא א"ּשר רעד ,ן'ּבמר רעד ,תומסוּתה ילעפ יד

 ןדנעװּפָא ,גרעב עכעלטעג עקיזָאד יד ןשיווצ ןשימניײרַא ךיז ןטַאװ סע

 סולשַאּב םענענייא ןַא ןעמעננָא רעדָא ,ןסָאלשַאּב ןּבָאה ייז סָאװ ,סָאד

 2 "?ןעמוק טנָאקעג טינ סולשַאּב ןייק וצ ןּבָאה יז ּווװ ,ןנַארפ ענױזַא ןיא

 טרילעּפַא ,תועד יקוליח ןארַאפ ןענייז סע ּוװ ,ןלַאֿפ עלַא יד ןיא

 טכַאמ ןוא (לא יררה םירהה) ''גרעּב עכעלטעג , יד וצ ורַאק רַאפרעד

 -כָאנ רעד ןופ םיקסוּפ עטנעקרענָא עטסערג יד ןופ יירד םיררוּב רַאֿפ

 טנקספ ןוא ,ש"'אר םעד ןוא ם''במר םעד ,ספלַא םעד :הפוקת רעשידומלּת

 רענַאיצעגעװ רעד טיול ןריטיצ רימ) "העד הרויא רוש םוצ עדעררָאּפ רעד ןיא }

 המכו ונכלה הלוגבו ילכ לא ילכמ ונקרוה ,םימיה ונל וכרא יכ יהיוע 1 (1574 ,עּבַאנסיױא

 !רי תלזאו ,,וכו וניתונועב ונב םיקתנ יכ דע ונילע ואב חל וז תופוכת תורורצ תורצ

 בור תבסל רפסמ ןיא תורותכ אלא תורות יתשכ הרותח תישענ אל יכ הידמולו הרותח

 ",,וכו הינידו היטפשמ רואיבב םיאצמנה םירפסה

 ,ן"ּבמרה ישודיח ,תופסותה הנהג ."םייח חרואק רוט וצ ריפנײרַא ,"ףסוי תיֵּבק 2

 ובל ברעי א הז ימו תועדהמ 'א לכל תויארו תונעמ םיאלמ ל"ז ן"רהו א"ּבשרהו

 יררה םירהה ןיב ושאר םינכהל ובל וזאלמי רשא וחזיאו תויארו תונעמ ףיסוחל תשגל

 אלש המב עירכהל והוא ורריבש המ רותסל תויארו תונעש פ"ע ,םהיניב עירכהל לא

 ,"םה ועירכה
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 ןכלעוו ֹוצ סולשַאּב םעד טיול ןיד םעד טמיטשַאּב רע ח"ד ,תועד בור ךָאנ

 קיצנַאװצ רעּביא .' םינואג עקיזָאד יד ןופ ייווצ ןעמוקעג ןענייז סע

 יד ,קרעװנזיר ןייז ףיא טהטּפענ ורַאק ףסוי טָאה (42--18929) רָאי

 ןייז ןריטקַאדער טימ ןּבעגעגּפָא ךיז ורַאק טָאה רָאי ףלעווצ עקידרעטייוו

 םיא ןופ ןכַאמ ה"ד ,''ףסוי תיּב רוציק , א ןלעטשנעמאזוצ בגַא ןוא קרעוו

 ערָאלק ןיא ןלָאז סע וװ ,קרעװלמַאז רעלופָאּפ ַא ןלעטשפיונוצ ,גוצסיוא ןַא

 רעקיטליגדנע ןַא ןיא רָאנ ,אירטו ילקש זיא'ס עכלעוו ןָא ,ןצַאז עכַאפנייא

 ייז יוװ ,רדס ןּבלעז םעד טיול ןצעזעג ןוא םיניד עלַא ןרעוו ןבעגעג םרָאפ

 םורָאק ףסוי ןענַאטשטנַא ןיא ױזַא טֶא ,"ףסוי תיּב , ןיא ךיז ןעניפעג

 -- 11240604 508 1214 110611 ,''ךורע ןחלוש ,, רעד --- קרעװלמַאז טייווצ

 תיּב, רעד .לזמ רעייז ךיז ןּבָאה רעכיּב ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ זיולב טינ

 ,ץלָאטש רעתמא ןייז ,דניק עטּבילעג טָאד ןעוועג ןורָאק ייּב זיא ''ףסוו

 ףיוא יו ,ךאזנבענ א ףיוא יװ טקוקעג רע טָאה ''ךורע ןחלוש ,, ןפיוא

 טקורדעג זיא סָאװ ,''ךורע ןחלוש , רעד אקווד טָאה ךָאד ןוא ,דניקפיטש ַא

 עלָאר עטסקידנטיײדַאּב יד ןליּפש וצ ןעוועג הכוז ,89---1580 ןיא ןרָאװעג

 תיב,, תילג רעד טינ .רוטלוק רעשידיי רעקידרעטעּפש רעצנַאנ רעד ןיא
 ןרָאװעג זיא ,''ךורע ןחלוש,, רעד ,טקעּפסנָאק רענעקורט ןייז רָאנ ,''הסוי

 -ַארטנעצ רעד ,םוטנדיי ןשינּבר ןקידרעטעּפש םעד ראפ ןייטשלקניוו רעד

 עקיטסיינ סָאד טרירטנעצנַאק ךיז טָאה םיא םורַא סָאװ ,טקנוּפנערּב רעל

 "רעטייו יד רַאפ ןטעטירָאטױא עשינבר עטסקידנטיײדַאּב יד ןופ ןפַאש

 -סיוא 'דורע ןחלוש , ןייז טָאה 5 ןּבעל סורַאק ייּב ךָאנ .2 תורוד עקיד

 .ןבַאגסױא סקעז יו רעקינייוו טינ ןטלאהעג

 רָאנ ןעוועג טינ רעּבָא ןיא םירה רקוע ןוא ףירח רעסיורג רעד טָא

 רעקיטַאמעטסיס רעגנערטש רעקיזָאד רעד .רָאטַאקיפידָאק ןוא קסופ ַא
 ןעגנורדעגכרוד ןעוועג ךיוא זיא ארבס רענרעזייַא ןוא ?כש ןטלַאק ןטימ

 טייצ רעבלעז רעד וצ .רוד ןייז ןופ ןעגנומערטש עשיחישמ-שיטסימ יד טימ

 ,'ףסוי תיּב , םעד -- ןינּב ןקיזיר ןייז םורַא טעּברַאעג טָאה ורַאק ןעוו
 -סימ ןראברעדנווו םעד ןופ רעגנעהנָא רעקידרעייפ ַא ןעוועג ךיוא רע זיא

 ,ןטייקכעלנעזרעפ עטסטרַאצ ןוא עטסנעש יד ןופ םענייא ,רעמיורט ןשיט

 תיב רשא הארוהחה ידומע השלש תויהל יִכ יתעדב יתכמסנ ןכלוא :ןטרָאד 1

 יבל לא יתרמא ל"ז ש"ארהו ם"כמרח ,ףי"רה םה םהיתוארוחב םהילע ןעשנ לארשי

 תומוקמ תצקמב אל םא םתומכ הכלה קספנ תחא תעדל םימיכטמ םחמ םינשש םוקמנש

 ,'אוהה תעדה לע םיקלוח םבור וא לארשי ימכח לכש

 ,קרעװ רעזנוא ןופ דנַאּב ןקידרעמײװ םניא םעד ןגעת תוכירַאּב רעמ 2

 .ןקז רעקירָאי;87 םלֲא 1575 ןיא ןּברָאטשעג זיא ורַאק ףסוי 8
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 פבוקמ ןקידתובהלתה םעד -- ןּבענעג טָאה רעטלַאלטימ רעזנוא סָאװ

 .(סעריּפ ָאגעיד ןעוועג זיא עמָאנ רעכעלטסירק ןייז) וכְלמ המלש

 ףעבלעז רעד ןיא ,ה"י ןט16 םנופ ןרָאי רעקיצנַאװצ ּבייהנָא ןיא

 ןָאטעג זָאל ַא לָאצ רעקידנטיידַאּב ןיא ךיז ןּבָאה דרפס ילוג יד ןעוו ,םייצ

 ,ןַאס רערַאּברעדנּוװ ַא ןזיוװַאּב גנולצולּפ טרָאד ךיז טָאה ,לארשידץרא ןייק

 ינבואר דוד .עּפָאריײא ץנַאג רעביא ןעגנולקעג דלַאּב טָאה ןעמָאנ ןייז סָאװ

 ןופ ?טנַאמ ןיא טליהעגנייש ךיז רע טָאה ןזיװַאּב ;ןסייהעג ןַאמ רעד טָאה

 סלא טרעלקרע ךיז טָאה רע .עדנענעל רעשיטסַאטנאפ ןוא דוס ןשיחרזמ

 -ידיי רעקרַאטׂש א ןופ גיניק רעד זיא ףסוי רעדורּב ןייז ,ץנירּפ רעשידיי
 ןופ טמַאטש גנורעקלעפַאּב עקיטרָאד יד ןוא ,עיּבַארַא ףיט ןיא הכולמ רעש

 ןבילּבעג זיא שינעטער ענעגרָאּברַאפ א ,םיטבשה תרשע ענעּבירטרַאפ יד

 ןייז טימ ןַאמ רעניורּבקנוט ,רעקניניילק רעד טָא עטכישעג רעד רַאֿפ

 -הלּכשה רעד סיוא רעּביירש-עטכישעג ערעזנוא ייּב .טכַארט רעשיחרזמ

 יד זיא ,סעירעטסימ ןוא תודוס טאהעג טנייפ ללכּב ןּבָאה סָאװ ,הפוקּת

 סעּפע :רָאלק ןוא ךאפנייא ןרָאװעג טזיילעג ינבואר דוד ןגעוו עגַארפ |

 -רָאפ רעּבָא ןענייז רעשרָאפ ערעיינ יד .רעלדניווש ןוא טסירוטנַאװַא ןַא ;

 יו ןַאמ ןקיזָאד םעד רַאפ ייז ןעייטש ;רעפיט ןקוק ייז לייוו ,רעקיטכיז

 -ננייא ןַא ךיז רַאפ ָאד רימ ןּבָאה רשפא --- סייוו רעוו :שינעטער ַא רַאפ

 ץנַאנ ַא ףיוא טָאה סָאװ ,רעפמעק ןלַאנָאיצַאנ ןוא טָאירטַאּפ ןקיטרַא

 -נוא ןוא עיטַאמָאלּפיד ןופ ףליה טימ ,געוו ן לַא ע ר רעּבָא ,ןקיטרַאנגיײא
 רַאפ הלואג יד ןעגנערּב טלָאװעג ,ןטסּפױּפ ןוא םיכלמ טימ ןעגנולדנַאהרעט
 -רַאפ ןַאמרעדנּוװ רעד טָאה סלַאפנדעי .1 רעדירּב עכעלקילגמוא ענייז
 רעזנוא ןופ עטכישעג רעד ןיא ךיוא ןרעוו טנַאמרעד לָאז ןעמָאנ ןייז ,םניד
 רע סָאװ ,ןרַאומעמ עטנַאסערעטניא עטיהעגפיוא ענייז רַאפ רוטַארעטיל
 רעּביא עזייר ןייז תעשב ךַארּפש רעשַיערּבעה רעד ףיוא טריפעג טָאה
 .2 עּפָארייא

 ןדיי יד ףיוא טכַאמעג טָאה'ס סָאװ ,םשור רעד ןעוועג זיא קיטלַאװג
 ףיוא קידנטייר ןזיווַאב 1824 רַאווּבעּפ ןיא ךיז טָאה סע תעּב ,םיֹור ןיא
 סא ינבואר דוד ,עטיווס רעצנַאג ַא טימ טלגנירענמורַא ,דרעפ סייוו ַא
 טקיטכעמלופַאּב טָאה סָאװ ,ףסוי ךלמ ןשידיי ןקרַאטש םעד ןופ חילש
 ןופ םיכלמ יד ןוא טסּפױּפ ןטימ ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ רעדורּב ןייז
 ץשידיי עשירעגירק יד ןגרָאזַאּב ןלָאז ייז ,עּפָאריא רעכעלטסירק רעד

 ןַאמָאר רעלופטכַארּפ סדָארּב סקַאמ טכיזניה רעד ןיא זיא שיטַאמָאטּפמיס 1
 ,"ינבואר דוד,

 || ,"םימכחה רדס} סרעיוּביינ ןיא טכעלטנפערַאפ 2
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 "נוא ייז ןלעוװ ןַאד ,רעוועג-סיש ןוא ןטַאמרַאה טימ עיּבַארַא ןיא םיטבש

 ןשיקרעט םעד המחלמ ןרעלקרע ףסוי ךלמ רעייז ןופ גנוריפנָא רעד רעט

 -ַאּפ םיא ייּב ןעמענּפָא ןוא םי ןטיור םעד ןופ ןּכײרטרַאפ םיא ,ןַאטלוס
 תובהלתה רעשיטסימ רעסָאװ טימ ,ןּביײרשַאּב וצ רעווש זיא סע ,עניטסעל

 וד ןופ רעצרעה יד ןרָאװעג טליפעגנָא ןענייז סע גנוקיצטנא רעקידיירפ ןוא

 רעד ,רעקיטַאנַאפ רעדליוו רעד סָאװ ,(ןענַארַאמ) םיסונַא עשיזענוטרָאּפ

 .טסירק רעד וצ טּפעלשעג דלאוװעג טימ וּתעשּב ייז טָאה ,אלעונַאמ גיניק

 ףיוא לַאנוטרָאּפ ןייק ןרָאפעגּפָא זיא ינבואר דוד ןעוו --- ,הליבט רעכעל
 -ָאיצַאנ יד טרעטַאלפענ טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,ףיש רעטצוּפַאב ךייר ןייז

 םיא טָאה רעטירד רעד ןַאָאי גיניק רעשיזעגוטרָאּפ רעד ןוא ,ןָאֿפ עשידייזלאנ

 רעשידנעלסיוא ןַא ןופ ןטהנַאזעג א יו דובּכ סיורג טימ ןעמונעגפיוא

 םעד ןיא ןּבָאה ייז ,רעצרעה עשינַארַאמ יד ןֹּכָאה טצכויעגפיוא .חכולמ

 סחישמ , זַא ,טּבױלגעג ןוא ,הלואג רעקיטכיל רעד ןופ גָאזנָא םעד ןעזעג

 -ַאֹּב םעד ןענופעג טָאה גנומיטש עקיזָאד יד .ןֶא ןיוש ךיז ןּבייחה ?'ןטייצ

 ןגנוי ןשיטסאיזוטנע םעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא קוררסיוא ןטסטרעטסייג

 -ענרעפיוא ןקיזָאד םעד ןיא ךיז ןּבָאה רַאברעדנּוװ .סעריּפ ָאנעיד ןַארַאמ

 רעשיטעֶאּפ טימ רעפמעק רעלַאנָאיצַאנ רעד ןדנוּברַאֿפ ןשטנעמ ןכעלנייוו

 רעד טימ ןוּבירט ןוא רָאטַאטיגַא-סקלַאפ ןופ סָאטַאּפ רעד ,גנורעטסייגַאּב

 הנרדמ רעד וצ טכיירנרעד סָאװ ,רעקיטסימ ןטריטלַאזקע ןַא ןופ תובחלתה

 -רַאפ אגעיד טָאה ,ןסיוו ןקיטייזליפ טימ ןַאמ א ...ןעגנועז עשיאיבנ ןֹומ

 טלַאטשנַא-סגנוריגער רעקיטכיוו ַא ןיא רַאטערקעס ןופ עלעטש יד ןעמונ
 -ענ זיא רע ּוװ ,ףיוח ןכעלניניק םוצ טםירטוצ ןטפָא ןַא טָאהעג טָאה ןוא

 טימ טקנעשַאּב ןעוועג סרעדנוזַאב זיא רע םערָאװ ,טּבילַאּב קרַאטש ןעוו

 ןיא סע .ןשטנעמ ןופ רעצרעה יד ןעניוועג ֹוצ ּבָאנ רערַאברעדנוװו רעד

 טכַאמענ טָאה סע םשור ןקיטלַאװנ ַא רַאפ סָאװ ,ןלעטשוצרָאפ ךיז טכייל

 ננוניישרע עגנולצולּפ יד ,אנעיד יו ןשטנעמ ןגנוי ןטריטלַאזקע ַאזַא ףיוא

 "ראפ רעד ןופ ,ךשוח ירה טייז רענעי סיוא חילש ןרַאּברעדנוװו םעד ןופ

 טא -- ןויווענסיוא ךיז טָאה םיא .הכולמ-םיטבשה-תרשע רענעגרָאּב

 טָאה רע עכלעוו ןנעוו ,עכעלנייוועגרעסיוא ןוא עסיורג סָאד ןָא ךיז טּבייה

 טינ רעמ ןיוש רָאט ןעמ ,רעדנּוװ ענייש סָאד טעשענ טָא ;טמולחענ

 ענענייא טימ ןייֵלַא רע טָאה ,רעטלמענ טינ ַא ןעוועג זיא רע ל?ייוו ,ןטרַאו

 שטנעמ ןייק םערָאװ ,''וניִבֶא םחרבא לש ותירבּב , ךיז טכַארּבעג טנעה

 ןּבילוצ ןעמוקענמוא טינ ריש זיא רע ,ןסיוו טרָאטענ טינ םעד ןגעוו ךָאד טָאה

 ןוא ןעמָאנ ןבעלטסירק ןייז ןפרָאװעגנקעװַא טָאה ,טסולרַאפ-טולב ןפיורג

 -ַאֹּב רעשיטסאיזוטנע טימ לופ ןוא ,וכלמ המלש ןעמָאנ םעד ןעמונעננַא

 ,ינבואר דוד ןופ ןעמענרעטנוא םעד ןבענענרעּביא ךיז רע טָאה גנורעטסייג
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 ףָאז רע ,ןוכלמ ייַּב טלעוּפעג לּבםדוק טָאה ינבואר רעקיטכיזרָאפ רעד

 םעד טקעװרעד ךָאנ טָאה רע רעדייא ,לַאנוטרָאּפ ןזָאלרַאפ רעכינ סָאװ

 -ַאירדא ןיא ,ייקרעט ןייק קעװַא זיא רענעי ןוא ,עיציזיווקניא רעד ןופ דשח

 ןופ רעגנוי רעד טָא ןוא ,וראק ףסוי טימ טגנעגַאּב וכלמ ךיז טָאה לָאּפָאנ

 ,ןעז דלַאּב ןלעװ רימ יו ,טַאהעג טָאה ןַארַאמ רענעמוקעג לַאנוטרָאּפ

 לעב םעד ןופ גנויושנַאטלעװ רעצנַאג רעד ףיוא העּפשה עסיורג רעייז ַא

 ןוא יקינָאלַאס ןייק דלַאּב וכלמ טרָאפ לָאּפָאנַאירדַא ןופ ,''ףסוי תיֵּב,

 ענעגרָאברַאֿפ יד ןיא ,'רתסנה תמכח,, יד ןיא ןיירַא םיא טריפ טרָאד

 טעקסַא רעגנערטש א ,הבישי שאר רעקיטרָא רעד ,הלּבק רעד ןופ תודוס

 .ןקיזָאד םעד ןגעו טלייצרעד ןעמ .קַאצַאטיַאט ףסוי ?בוקמ רעסיורג ןוא

 ףיוא ןפָאלש רע טנעלפ רָאי קיצרעפ עצנַאג ןופ ךשמ ןיא זַא 1 לּבוקמ

 טינ לָאז רע ידכּב ,ןעגנעהכָאנ םיא ןגעלפ סיפ יד זַא ,ןטסַאק ןצרוק ַא

 -טנא ךיז ןּבָאה ןוכלמ רַאפ .,2 ןפָאלש ןתעשּכ וליפַא גונעּת ןייק ןּבָאה

 וכלמ טגעלפ ןזַאטסקע ןטסכעה ןופ ןטנעמַאמ ןיא ,ןטלעוו עיינ טקעלּפ

 -למיה רעלעיצעּפס ַא ןכֹוזַאּב םיא טנעלפ סע ;ןעגנּועז עשיאיבנ ןעמוקַאּב

 -ךָאפ םעד ןּביוהעגפיוא םיא רַאפ טָאה רעכלעוו ,(''דינמ,, ַא) חילש רעש

 עקידרעייפ ענייז .ןשינעעשעג עקידנעמוק יד טקעדרַאפ סָאװ ,גנַאה

 טיול ןוא ,רערעהוצ יד ייַּב םזַאיזוטנע ליפ ןפורעגסױרַא ןּבָאה ןקידערּפ
 טכעלטנפערַאפ רע טָאה ,רערערַאפ ענייז עקינייא ןופ גָאלשרָאפ םעד

 "ראופמה,, .גנלמַאז רעלעיצעּפס א ןיא ןקידערּפ ענייז ןופ עקינייא

 | .(1829 ,יקינָאלַאס)

 ןשיווצ ףמַאק ןקידנעטש םעד עטכישענטלעוו רעד ןיא טעז וכלמ
 קלָאפ םעד ,הרוּת רעד ןופ רעגערט ןטימ ,לאמס -- ֹוׁשֹע ןופ רש םעד

 --- הרוּת רעד ןופ ךיז טרעטייוורעד קלאפ עשידיי סָאד רָאנ יו .2 ?ארשי

 -ןוחצינ טימ םיאנוש יד ןענייז ?ופ ןוא טנעה סושע ןיא ןיירַא ייז ןלַאפ

 סָאו ,תוער תוריזג עלַא -- רעטנוא וכלמ טכיירטש -- רעּבָא,, ,דיירפ

 וצ ייז טינ ןוא ,ןויסנ סלַא זיולּב טקישעג ייז ןרעוו ,ןדיי ףיוא ןעמוק

 ,1 יּפַאק ,השודקה רעש ,'המכח תישאר} ןיײז ןיא .שַאדיװ:יד והילא עז 1
 | ,(1578 ןופ עּכַאגסױא רעד טיול ,םיצ רימ) 221

 .ןושל, : ןרָאװעג טכעלטנּפערַאּפ קרעװ ענייז ןופ ןענייז טיױמ סקַאצַאמיַאמ ךָאנ ? |

 ,1608 ,קידענעװ) "םירתס םחלע ןוא (םילהּת ףיוא שוריּפ ַא ,1553 ,קידענעװ) "בהזה
 ןיא ךיז ןעניפעג עיצקעלָאק:ןטּפירקסונַאמ סגרוּבצניג ןָארַאּב ןיא ,(לאינד ףיוא שוריּפ ַא

 ןוא ,הרוּת ףיוא שוריּפ ַא : קרעװ ערעדנַא ייװצ סַאקצַאטיַאט (168 ןוא 159 'מונ) דייבתּכ

 | ,שורד ןנעװ גנולדנַאהּפָא ןַא
 :סױא רעמַאדרעטסמַא רעד םױל ןריטיצ רימ) 'ב 'מע ,19 ףֹד ,"ראופמה; פה

 | ,(1709 ןופ עּבַאנ



 21 ןריי יב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישענ יד

 רעסיורג רעד ךיז טקידנערַאפ דַלַאּב זַא ,רעכיז זיא וכלמ ןוא ,''ןקיליטרַאפ

 -סָאטַאק רעסיורג רעד ןיא .ושע ןופ רש רעד טעוװ ןלַאפ ןוא ,ףמאק-טלעוו

 -ַאּפש-שטייד יד ןעוו ,152/ ןיא טּבעלענרעּביא טָאה םיור סָאװ ,עפָארט

 עשיליוטַאק יד ןיא ןסירענניירַא הּפצוח טימ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס עשינ

 -ענ וכלמ טָאה -- ןכאנָאמ ןוא םיחלנ יד ןופ טכאמענ קווח ןוא טעכריק

 ,ןימיח ץק, ןופ אתלחתא יד ,גוגמו גוג תמחלמ ןופ גנַאפנָא םעד ןעז

 ןיא טעוװ לאוג רעקיטכיל רעד ןוא ושע ןופ תוכלמ יד ןלַאפ טעװ סע ןעוו

 טרעיינ ,רָאלק ןוא ןפָא טינ ,םיזמר םימ .ןעניישרעד טכַארּפ רעצנַאג ןייז

 ,ןָא טזייוו ןוא ,''ץק,, םעד ןָא וכלמ ןוליפַא טייד טייחרעטלעטשראפ זיולּב

 -טנַא ךיז טעוו חישמ ןוא רעדנּוװ עסיורג סָאד ןעשעג טעוװ 1840 ןיא זַא

 | 4 ...ןקעלּפ

 -חלּבק ןסיטכיוו ןטייווצ םוצ טזָאלעג ךיז וכלמ טָאה יקינָאלַאס ןופ
 דנטיידַאב טרָאד ןּבָאה תושרד עקידרעייפ ענייז ּוװ ,תפצ ןייק -- רעמנעצ
 וכלמ טָאה ,טנייש סע יו ,טרָאד .ןעגנומימש עשיחישס יד טקרַאטשעג
 רעקיטסימס רעטריטלאזקע רעד 2 טסַאמרַאפ ''םירתס ןולני, עמעָאּפ ןייז

 יד ןלַאֿפ טעװ דלאּכ ןוא ,'ןימיח ץק אֹּב יכ , סָאטַאּפ טימ טרעלקרע
 טקישענ זיא , 'המלש רעננוי,, רעד ,רע .הכולמ עשינַאמָאטִַא עקרַאטש
 .עסיורג יד ? "?מרּכה רהמ,, לעפאּב סטָאג ףיוא ןגָאזנָא ''םודַא סיוא,
 .טּפשמ-טלעוו ןסיורג ןופ גָאט רעד ,ןידה םוי רעד טמוק סע זַא ,הרושּב
 רעד ןֹופ ץנעדיזער רעד ןיא עילַאטיא ןייק טלייַא רע זַא ,ןָא טנָאז רע ןוא
 סטָאנ ןקעלּפטנַא ןטשרע םוצ ךיז טעוװ סע ּוװ ,םיור ןייק -- טלעוו
 ןעמ .ןּבייהנָא ךיז טעװ טּפשמ רעסיורג רעד ןוא ,דרעווש עקידנּפָארטש
 ןיטרַאמ סָאװ ,םשור ןקרַאטש םעד טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ךיוא ייּברעד זומ
 -סימ טשידיי יד ןיא טכַאמענ טָאה טייקיטעט עשירָאטַאמרַאפער סרעטול
 טסישעצ לארשיזץרא ןופ טָאה יולח םהרבַא רעקיטסימ רעד .ןזיירק עשיט
 ראפ ןרעטול טרעלקרע רע ןכלעוו ןיא ,ווירּב ןכעלטנפע ןַא 1928 ןיא

 ,'קדצ רנ, ןימ א ,חנומא רעשידיי רעד ןופ רעננעהנַא םענעגרָאּברַאפ א

 ןצנַאו םעד רָאנ ,טסּפױּפ םעד זיולב טינ גירק םעד טרעלקרע טָאה סָאװ

 .' ןביולג ןשידיי םוצ רעקלעפ עלַא ןעננערּכ טעװ רע ןוא ,םוטנטסירק

 רָאוװעג טיהענפיוא זיא ,ןהּכה ףסוי רעביירש-עטכישעג םעד קנַאדַא |

 ענייז טקישעג עילַאטיא סיוא טָאה רע סָאװ ,ווירב רענעפָא ןַא םוכלמ

 ,א 'מע ףוס ,21 ףד ,ןטרָאד 1

 ,125-123 ,24 ,'ףיװשז ,טע ,ד יװער, ןיא ןַאמּפױק ,.ד ךרוד טכעלטנפערַאפ ?

 | ,םינב המקנ -- רשבמ שיאה -- לאה ךחלש -- למרכה רחמ *

 ,161 ,ץװ ,,רפס תירקא +
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 רעשירַארעטיל רעטנַאסערעטניא רעקיזָאד רעד .1 יקינָאלַאס ןיא דניירפ

 -סימ םעד ןופ טייקנייש עקיטרַאנגייא יד ןטסטלוּבמַא טרעדליש לָאמקנעד

 טלָאמעד טָאה תובהלתה עקידשפנ-תריסמ ןייז סָאװו ,רעמיורט ןשיט

 ןיא ,רע טלייצרעד תוטשּפ ערעקידנריר טימ .חגרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד

 ייקרעט ןופ טָאה רע תעּב ,ןענופעג ךיז טָאה רע רַאפענ א רַאפ סָאװ

 זַא ,ןרסמ טלָאװעג םיא טָאה ןעמ לייוו ,טרעקעגקירוצ ךיז עילַאטיא ןייק

 -- טלעװ רעכעלטסירק רעד ןופ דנייפ ןטסכעלרעפענ םוצ הטונ זיא רע

 -רַאפ ןקיטשרענָאד ַא ןיא ךיז רַאפ רע טעזרעד טָא .ןַאטלוס ןשיקרעט םעד

 ןיא ,םיור עקירָאיטנזיױט יד ,טָאטש-טלעװ רעד ןופ ןרעוט יד טכַאנ

 ננוקירעדינרעד ןוא םילשורי ןּברוח ןופ לָאּבמיס םעד טעז וכלמ רעכלעוו

 "'ןייוועג ןופ ןרעיוט יד, טנפעעג םיא ייּב ךיז ןּבָאה ,קלָאפ ןייז ןופ

 םלוע ארוּב ןרַאפ ץראה טגָאטייװעצ ןייז סיוא טסיג רע ,(העמד ירעש)

 ךיז לָאז רע ,דָאנעג ףיוא ןרָאצ םעד ןטייּברַאפ לָאז רע םיא ייּב טעּב ןוא
 עטסיוורַאפ יד ןקיליווַאּב ןוא ,קלָאפ קידנטכאמש ןייז ןיא ןענָאמרעד

 טרעוו רעשימרוטש ןוא רעסייה ץלַא .טָאטש רעקילייה רעד ןופ רענייטש
 יניעו) 'ןלַאװק עקידנסילפ יו ןענייז ענייז ןגיוא יד, ןוא ,טעּבעג ןייז

 ןופ םיא וצ טפור סע יװ ,טעּבעג ןטימניא רע טרעחרעד ;(רבנתמה ןיעמכ

 יד ןיא (טלעװו עכעלטסירק יד) ריעש טעװ ןלַאפ,, :םיטש ַא ךיוה רעד

 ,פארשי קלאפ סָאד טפַארק ןייז טעװ ןקעלּפטנַא ,דנייפ ענייז ןופ טנעה

 ןעמענ לע ךיא --- !םלשו םקנ יל ...טכענק ענייז טָאג טעוװ ןעמערַאּברעד

 *",,!טלָאצעג ןייז ןדעי ןלָאצַאּב ןוא המקנ

 סעטַאמש ןיא טליהעגנייַא ןסעזעג וכלמ זיא דנַאנַאכָאנ געט קיסיירד

 ןוא סעקילַאק ןופ עינַאּפמָאק א ןיא רעדיילק ענעסירעצ עטלױפרַאפ ןוא

 עננַאל סָאד .ןַאקיטַאװ םעד ןגעקטנַא רעּביט ךייט םנופ קירּב ןפיוא רעלטעּב

 טכארּבעג רעקיטסימ ןגנוי םעד טָאה טכענ יד ךרוד ןייז-ףיוא ןוא ןטסאפ

 ןָא טּבייה שטנעמ רעד ןעוו ,תוקיבד רעטריטלַאזקע ןופ הגרדמ רעד וצ

 -שיטססאטנאפ יד םיא רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא סע ןוא ךַאװ רעד ןיא ןעמולח וצ

 -- (1550) ץ"ר רדא שרוח םעד ,שדוח ןטפלעווצ םעד,, ."'ןעגנּועז ,, עטס
  ןלַאפַאּב ךימ טכַאנ רעּבלַאה רעד ןיא זיא --- רעטייוו וכלמ טלייצרעד
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ןקז רעד ןזיװַאּב רימ רַאפ ךיז טָאה סע ןוא ,ףָאלש ַא

 ןיימ ,, :רימ וצ טגָאז ןקז רעד ןוא .טקעלּפטנַא טַאהעג רעירפ ןיֹוש רימ

 יד טימ ןריסַאּפ טעװ סע סָאװ ,ריד רַאפ ןקעדפיוא ןעמוקעג ןיּב ךיא ,ןוז

 ,םילשורי תוברוח יד וצ רימ טימ םוק .ייז ןשיווצ טס וד סָאװ ,רעקלעפ

 ןוא ןעמונעג ךימ טָאה רע ןוא .!!טכוזַאּב לָאמ ןייא ןיו/ טסָאה וד סָאװ

 ,1733 ,עּבַאנסיוא רעמַאדרעטסמַא ,94--91 ,"םימיה ירבדג ןייז ןיא טכעלטגפערָאפ 2



 282 | ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 ףיז ןעניפעג סָאװ ,גרעּב ייווצ יד וצ ?ארשידץרא ןייק טכַארּבעג ךימ

 יד ןופ ...קשמד ןוא תפצ ןשיווצ ןוא םילשורי ןוא גרַאּב-ןויצ םעד ןשיווצ

 תפצ ןנעק טגיל סָאװ ,טייז רעטכער רעד ןופ רעד זיא גרעּב יייווצ עקיזָאד

 ןגעק טגיל סָאװ ,טייז רעקניל רעד ןיא רעד ןוא ,רערענעלק רעד---קשמד ןוא

 :טגָאעג רימ וצ טָאה רע ןוא .רערעסעדנ רעד -- םילשורי ןוא ןויצ

 וד סָאװ ,רימ גָאז ןוא סקניל גרַאּב םעד ףיוא ןגיוא ענייד ףיוא בייח,,

 סאו ,רעדיילק עסייוו ןיא ןַאמ ַא עז ךיא , ;טנָאזעג ךיא ּבָאה ''?טסעז

 ענייד ףיוא ןפע ,, :ןַאמ רעד רימ וצ טגָאז ."טנַאה ןיא לָאשגָאװ ַא טלַאה

 ןכלעוו סיוא ,קלָאפ םעד טימ ןעשעג טעוװ סָאװ :םיא ייּב גערפ ןוא ןצפעל

 ךיא ןָאק יװ,, :םיא וצ ךיא גָאז ''?טריפעגסיורַא טשרָאקַא ךיד ּבָאה ךיא

 ?ךיא ןיּב רע ?ןדייר ֹוצ םיא טימ ןייטשרעטנוא ךיז טכענק רעקיטשינ

 םיא וצ ןדנעוו וצ ךיז ןייז טרעוו לָאז ךיא טסעידרַאפ ןיימ זיא סָאװ ןוא

 !ארומ ןייק טינ ּבָאה,, :ןַאמ רעקיזָאד רעד רימ וצ טנָאז ''?ןנַארפ טימ

 םערָאװ ,ןּבענ רעפטנע ןַא ריד לע ךיא ןוא גערפ !ןוז ןיימ ,טסירגעג ייז

 םיא רַאפ טניוּברַאפ ךימ ךיא ּבָאה .''ןעמוקענ רעהַא ךָאד ךיא ןיּב ףיורעד

 ,טכענק ןייד ,ךיא זַא ,עקַאט ךיא עז טציא,, :טנָאזעג ןוא דרע רעד וצ זיצ

 ,רַאה ןיימ ,רימ עשז גָאז .ןגיוא יד ןיא ריד ייּב טייקילעזטייל ןענופעג ּבָאה

 ריא ןשיווצ ןיִּב ךיא סָאװ ,המוא רעד ןופ טָא לרוג רעד ןייז טעװ סָאװ

 םעד ןיא טָא,, :טרעפטנעעג רימ רע טָאה ''?קירּב רעד ףיוא טרָאד ןסעזעג

 סָאװ ,סטכעלש סָאדלַא רַאפ ןעשעג טעוװ סָאװ ,ץלַא טנכיײצרַאמ זיא רפס

 רַאפ ץלַא טעװ רע ןוא ןקז םעד וצ ךיז דנעוו .ןרָאוװעג ןָאטענּפָא זיא

 טָאה רענעי ,טגנַאלרעד ןקז םעד רפס םעד טָאה רע ןוא ,''ןקעלּפטנַא ריד
 רעד טנָאז .ןסייוו ןיא ןַאמ םעד ןּבענעגנקירוצ ןוא טקוקעגנײרַא רפס םניא

 ,ריד ןּבעל טייטש סָאװ ,גנילגנוי םעד קעלּפטנַא ןוא יג ,, :ןקז םעד ןַאמ
 יב ןקז רעד ךימ טָאה .'טנעיילעג רפס םעד ןיא טסָאה וד סָאװ ,ץלַא

 ףיוא ,קירּב ןפיוא טכַארּבענ קירוצ ךימ טָאה ןוא ןעמונעגנָא טנַאה רעד

 ,"ןסעזעג רעירפ ןיּב ךיא ּוװ ,טרָא םעד -

 םיא רַאפ ךיז ןּבָאה סע יװ ,תוכירַאּב וכלמ טלייצרעד רעטייוו

 עראברעדנּוװ ןופ טלַאטשענ ןיא ןשינעפעשַאּב ענעדיישרַאפ טקעלּפטנַא

 עקיטלַאװנ ןזיוװַאּב ךיז ןּבָאה ?מיה ןפיוא ןוא ןרילָאק ײלרעלַא ןופ גייט

 טייטַאּב ןשילָאּבמיס םעד םיא טרעלקרע ןקז רעד ןוא ;סנכייצ עקידרעייפ

 "רע --- ,ןוז ןיימ ,ןסיוו ייז ,, .ןניוא ענייז רַאפ רָאפ טייג סָאװ ,ץלַא ןופ

 ןיא סָאד ,ןעזעג טסָאה וד סָאװ ,לגיופ רעסיורנ רעד --- ,ןקז רעד טרעלק

 -רַאפ יד .שינרעטיצדרע ןַא ןוא גנוציילפרַאפ רעסיורנ א ףיוא גָאזנָא ןַא

 ,ןופצ ןיא דנַאל רעדנַא ןַא ןיא ךָאנ ןוא דנַאל ןיא ָאד ןייז טעוװו גנוציולמ

 סע , ,''(כַאנוטרָאּפ) דנַאלסטרובעג ןייד ןיא ןייז טעוװו שינרעטיצדרע ןוא
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 ,ןעשעג רעדנּוװ עסיורג ,רעטלַא רעד רעטייוו םיא טנָאז ,ךָאנרעד ןלעוו

 -עלטעג רעתמא רעד ,גָאט רעקיצנייא ןוא רעסיורג רעד ןעמוק טעװ ןַאד
 "".רעדנּוװ ןסיורג םנופ גָאט רעד ,גָאט רעכ

 זַא , גנועז,, ןייז ןיא טּביױלגעג טסעפנזייַא ױזַא טָאה וכלמ ןוא

 ירעביא ,אסַארּב ָאטעינ ,םיור ןיא ןטדנַאזעג ןשיזעגוטרָאּפ םעד טָאה רע

 םיא טגָאז רע ןכלעוו ןיא ,ןטירד םעד ןַאהְאי גיניק םוצ ווירּב ַא ןבעגעג
 -רעטיצדרע עקראטש  ַא ןייז לַאנוטרַאּפ ןיא טעוװ ןכיגניא רָאנ זַא ,סיורָאפ

 ןלוש יד ןיא תושרד עטרעטסיײנַאּב ןטלַאהעג לייוורעד טָאה אפוג רע .שינ

 ןָאק ןעמ .ןעשעג עקַאט ןיא ערַאּברעדנּוװ סָאד ןוא .םיור ןיא ָאטעג םנופ
 רעד ןיא טכַאמענ טָאה'ס סָאװ ,םשור ןקיטלַאװג םעד ןלעטשרָאפ ךיז

 טָאה םורַא טייצ רעצרוק ַא ןיא ןעוו ,טלעוו רעשידיי ןוא רעכעלטסירק

 רעד ,'תומולחה לעב , רעד סָאװ ,ץלַא ןרעוו וצ םייוקמ ןּביוהעגנָא עקַאט

 םעד ןופ רעּבָאטקָא ןטכַא םעד :טגָאזענסיױרָאפ טָאה ,וכלמ רעטריטלאזקע

 -רַאפ ןוא סענערּב יד ןופ סױרַא רעּביט ךייט רעד זיא (1880) ראי ןּבלעז

 דנַאל ַא,) עירדנַאלפ טָאה םורַא שדוח ַא ןיא ;םיור ןופ ןסַאנ יד ןסָאנ

 ךלַאּב ןוא ,גנוציילפרַאפ רעסיורג ַא ןופ ןטילעג קוַאטש ךיוא (''ןופצ ןיא

 ןוא ןָאּבַאסיל ןיא שינרעטיצדרע עקיטלַאװג ַא ןעמוקעגרָאפ זיא םעדכָאנ

 ךיז טָאה טייצ רעּבלעז רעד וצ .לַאנוטרַאּפ ןיא טעטש ערעדנַא עליפ ןיא

 --- ''ןכייצ-רעדנּוװ רעקידרעייפ ַא, ?מיה ןיא ןזיװַאּב םיור רעּביא ךיוא
 ודובכב זיא רעטעּביז רעד סנעמעלק טסּפיױּפ רעד .ײללַאה ןופ טעמָאק יד

 -יורט ןרַאּברעדנּוװ ןקיזָאד םעד ןופ דיסח רעקידרעייפ ַא ןרָאװעג ומצעּבו

 רַאפ םיא ןטיהרַאפ ֹוצ ווירב-ץוש ַא ןּבענעגסױרַא םיא טָאה רע ןוא ,רעמ

 וצ ןעמוקעגנ ןוכלמ ךיוא זיא רע .עיציזיווקניא רעד ןופ לגענ עפרַאש יד

 ,רענגעק ןייז יו םעדכָאנ ,רַאפעג סיורג ןיא ןעוועג זיא רענעי ןעוו ףליה

 טָאה ,ָאניטנַאמ בקעי טצרא רעטינעג ןוא רעצעזרעּביא רעטנרעלעג רעד

 ס5ַא טרעלקרע םיא טָאה טכירעג רעשירָאטיזיוװקניא רעד ןוא טרסמעג םיא

 ןוא ,הנומא רעשיליוטַאק רעד ןופ רערעטסעל ןוא סרוקיּפַא ןכעלרעפעג
 -עטַאר וצ ןוכלמ ידכּב .ןפיוהרעטייש םוצ טּפשמרַאפ םיא ךמס םעד ףיוא

 ןפיוא טקישעג םיא טָאטשנָא ןוא ןטיּברַאפ טסּפױּפ רעד םיא טָאה ,ןעוו

 ןפיוא .רעכערּברַאפ עטּפשמרַאפ טיוט םוצ יד ןֹופ םענייא ןפיוהרעטייש

 יד ןיא ןריצַאּפש ןעזענ ןוכלמ ''ןטנערּברַאפ,, םעד ןעמ טָאה גָאט ןרעדנַא

 וכלמ ןעוו ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע .ןַאקיטַאװ םנופ ןצַאלַאּפ

 ,םע ,ד ,וער) "ָאנישנַאמ בקעי עיּפַארגָאנָאמ ןייז ןיא ךיז םסיילפ ןַאמּפױק ,ד 1
 :ענ ארומ טָאה רע סָאװ ,םימרעד הריסמ סָאנישנַאמ ןרעפשנערַאּפ וצ (57 ,27 ,ףיוושז
 עצנַאנ יד רַאפעג ןיא ןעגנערּב ןָאק ןַארַאמ םענעזעװעג םעד ןופ עיצַאטיגַא יד זַא ,טָאה
 ,58--53 ,| ,,ה ,םיצ ,רעגיר ןוא ןײטשלענָאפ יב ןגעקרעד רעֹּבָא עז ,הליהק עשימיור
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 רעִיייק םייּב ץנעידיוא רעלַאטַאפ רעד ךָאנ ,(1832) םורַא רָאי א ןיא טָאה

 רעּבָא ץרוק ןייז ןפוא ןטסשינַארט ןפיוא טקידנעראפ ,ןטפניפ םעד ?רַאק
 -רַאפ ןוא רעגנעהנָא ענייז ןּבָאה ,ןפיוהרעטייש ןפיוא ןּבעל שימרוטש

 ןיוש זיא רעמיורט רערַאברעדנּוװ רעד זַא ,ןּבױלנ טלָאװעג טינ רערע

 ךיֹוא זיא רע זַא ,עדנענעל א ןרָאװעג ןרָאּבעג זיא סע .1 טיוט ךעלקריוו

 ,טרעכיזראפ ןֹּבָאה עקינייא ;ןפיוהרעטייש םנופ ןרָאװענ לוצינ לָאמ סָאד

 טָאה ,הפירשל ןעוועג ןד םיא טָאה ןעמ יו ,םעד ךָאנ םורָא ךָאוו ַא ןיא זַא

 ןיא רע זַא ,טרעכיזראפ ןּבָאה רעדיוו ערעדנא ,םיור ןיא ןעזעג םיא ןעמ

 ַאזַא ליפא ןוא .חלּכ ןַײז םיא ףיוא טרַאװ סע ּוװ ,תפצ ןייק ןרָאפענּפָא

 טנַאמרעד רע תעּב ,ןהֹּכה ףסוי יו ,שטנעמ רעטמיטשעג שיטסילַאנָאיצַאר

 רע זיא ,שודק ןננוי םעד ןנעוו גנולייצרעד ןייז ןיא סעדנענעל עקיזָאד יד

 ןענָאק לָאז ךיא ןעוו ,ןעוועג טלָאװ סע ןשטנווװעג יו ,ךַא,, :ףיסומ ייּברעד

 ,2 "!ןיינ רעדָא ,תמא זיא ץְלַא סָאד יצ ,ןּביירשרַאפ רעכיז ףיוא

 ןטסערנ ןטימ ןטלַאהרַאפ ךיז רעטלע ןפיט ןייז זיּב טָאה ורַאק ףסוי

 המלש ,, .דניירפ םענעמוקעגמוא ןגנוי ןייז ןֹופ קנעדנָא םוצ דובּכ תרדה |
 "ספסוי תיּב, לעב םעד ןעוועג זיא סָאד --- 'יריחב המלש,, ,''יביבח

 סםורַאק .טייקילייה ןוא טייקנייר ןופ לָאּבמיס רעד ,לַאעדיא רעטסכעה

 שפנירסומ ךיז -- ןעוועג זיא ןּבעל ןיז ןופ םיורט רעטסנעש רעד ,שטנּווװ

 -רעטייש ןפיוא ןוא םשה שודיק ףיוא רע יוװ ןייז בירקמ ךיז ,וכלמ יו ןייז

 רעפעשַאּב םעד ,םיא טָאה וכלמ .* ןעמָאנ ןקילייה סטָאנ ןּביול ןפיוה

 ןופ תודוס יד ןיא טריפעגניירַא ,''ךורע ןחלוש ,, ןוא ''ףסוי תיּב , ןֹופ

 ןגנוי ןקידתובחלתה םעד ןופ טפארק-סגנוקריוו ןוא ףוׁשיּכ רעד ןוא ,הלּבק

 רעקיטולבטלַאק רעד וליפַא זַא ,סיורנ קיטלַאװנ יױזַא ןעוועג זיא ?ּבוקמ

 -כרוד יו טליפרעד ךיז טָאה ,ורַאק ףסוי---טירה רקוע רעקידתופירח ןוא קסוּפ

 -רעד רעדנּוװ ןּבָאה ןגיוא ענייז ךיוא ,םַאלפ ןשיטסימ םעד ןופ ןעגנורדעג

 םניא םיא ןעמ טָאה ,ןפיוהרעמיש ןפיוא ןענַאטשעג ןיוש זיא וכלמ תעּב 1

 םוצ ךיז ןרעקקירוצ םיירג זיא ןוא הטרח םָאה רע בוא זַא ,םרעלקרע ןעמָאנ םרמיק

 טימ טָאה וכלמ רָאנ ,ןעײרּפַאּב ךיילג ןוא ןּבעל ןזָאל םיא ןעמ םעװ ,ןּבױלג ןשילױטַאק

 ןרָאי עגנוי יד ןיא ּבָאה ךיא סָאװ ,רייל ןיולּב רימ טימ םע} :טרעפשנעעג ץלָאטש
 ,"טליװ ריא סָאװ רימ םימ םומ טציא ;ןּבױלג רעייַא ןיא טכַארּברַאפ

 םימתבו תמאב ןיא םא וירבד םינכה בותכל לכואו ןתי ימו} :96 ףד ,ןטרָאד 2

 | | ."רפסב

 אדקותאל ךכזאוע :'ב 'מע ,50 ףד ,הכרבה תאז תשרפ ,"םירשמ רינמ, 8
 אשדקל הכות ...יחבדמ לע אוערל אתלועל קוסיתו אימחרפב ימש אשדקל םיברב י"אב

 יאליע תובר חשממ חשמתאד וכל מ ירקתאד הכז יריחב הטל ש ךכ ,םיברב ימש

 .(1773 ,עּבַאנסױא רעװעקלָאז) "יחבומ לע אוערל קילסו
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 ""רעגָאזנָא , ןַא ,חילש רעשלמיה 8 םיא רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה סע :ןעז
 טזױלּבטנַא ןוא ,ןּביוהעגפיוא גנַאחרָאפ םעד םיא רַאפ טָאה סָאװ ,(דיגמ)
 עקידנעמוק יד ןופ סיוש םניא ןגרָאּברַאפ טגיל סָאװ ,סָאד ןגיוא ענייז רַאפ
 ,..תֹורוד

 עשינַאלָאכיסּפ עטנַאסערעטניא רעייז א ייּברעד רעּבָא ןעעז רימ

 . טינ ןדמל ןוא קסוּפ םעד ןוראק ןיא ךָאד טָאה רעקיטסימ רעד :גנוניישרעד

 ךָאד טביילּב ,דיסח רעסייה סוכלמ המלש ,לּבוקמ רעד ורַאק .ןעוועג רבוג

 עקיד יד רעּביא טכַארברַאפ וימי לּכ טָאה סָאװ ,''ףסֹוי תיּב, לעּב רעד

 רעד ,הילש רעשלמיה רעד .םישרפמ ענייז ןוא דומלת םנופ ןטנַאילַאפ

 רעד ןופ טלאטשעג רעד ןיא ןורטק רַאפ רַאפרעד ךיז טקעלּפטנַא ''דיגמ ,

 ,הנשמ יד ,ךיא --- ''ךיפּב תרּבדמה הנשמה ינא,, .הנשמ רעטרעּפרעקרַאט

 ינא ,רינמ רעד טפָא טנַאמרעד ,'הנשמה ינא ,ינא , .!ריד וצ סע רער

 תרפימה םאה ינא ,הנשמ רעד ןופ המשנ יד ןיּב ךיא --- הנשמד אתמשנ

 תּבש .1 רעדניק עריא טפָארטש סָאװ ,עמַאמ יד סע ןיּב ךיא -- הינב תא

 טנעלפ ,גָאט ןקידנכָאװ ַא ןיא ךיוא לָאמַא ןטלעז ,ירפרעדניא בוט-םוי ןוא

 ,ןוז ןטּבילענ-סייה ןוא ןטלייוורעדטיוא םעד ,טיא וצ ןעמוק ,הנשמ יד ,יז

 אזר ,ןירימט אזר) תודוס עשלמיה ענענרָאּברַאפ יד םיא רַאפ ןקעלּפטנַא

 ,"ןטּבילעג סטָאנ ,, רעטסומ סלַא םיא ןלעטש ןוא ,רסומ םיא ןגָאז ,(האליע
 יד טָא .ןכלמ חמלש ה"'ד ,(''יריחּב המלש) ''המלש ןטלייוורעדסיוא ןיימ,,

 טנעלפ סָאװ ,הנשמ רעטריציפינַאסרעּפ רעד ,''דינמ,, ןטימ ''ןכערּפשעג ,

 ,5 ןרָאי ענייז ןופ ףוס ןיא זיּב (יריחּב ינֹּב) "ןוז ןטּבילעג , ריא ןכוזַאּב
 ןיא ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,טרָאװ ייּב טרָאװ ןּביירשרַאפ ורַאק ףסוי טנעלפ

 ,""םירשמ דינמ ,, ךוּבױרַאומעמ קיטרַאנגייא ץנַאג א ןרָאװעג ןפַאשַאּב

 ןעוועג זיא ,ורַאק ףסוי ןכוזַאּב טנעלפ סָאװ ,''הנשמד אתמשנ ,, יד

 סָאװ ,!/סעמַאמ ,, יד ןופ ןעווענ עקַאט זיא יז .עגנערטש ןוא עזייּב ַא רעייז

 םענייז ןדעי ייּב טעמּכ ."רעדניק ערעייז ןפָארטש , ןייא ןיא ןטלַאה

 ףרַאד ןעמ זַא ,ןענָאמרעד וצ ןרעוו דימ טינ ''דינמ,, רעד טגעלפ ךוזַאב א

 ןכָאנ ןייז רעיול טינ רָאט ןעמ .הזה םלוע ןופ םינונעּת יד ןדיימ רעמ סָאװ

 ץרַאה סָאד ןענעלרעטנוא זיולּב ףרַאד ןעמ ,חנשמ יד טַּפָא טנרָאװ ,ןסע

 ןלעטש ערעדנַא ליפ ןוא 50 ,35 ,123 ףד ,ןטרָאד 1

 ןילּבול ןיא ןענישרעד ןטשרע םוצ ןיא 'םירשמ דינמ} ליימ רעמשרע רעד
 סענַאזָאר רעּבײירש-עטכישעג רעד ,1656 ןיא קידענעװ .ןיא -- רעטײװצ רעד ,1646 ןיא

 ףסוי זַא ,ןוייװרעד (205-2201 ,|) "אמרגתב לארׂשי ימי ירנדא ןייז ןיא ךיז טסיילּפ
 דיגמע םעד ןופ רּבחְמ רעד זיא רע םינ ןוא ןזעװעג םינ לּבוקמ ןייק רָאג ןיא ורַאק
 ,טעדנירגַאּב ךַאװש רעײז רעֹּבָא יענייז תויַאר ענייז ,"םירשמ
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 טסָאה ֹוד זַא ,טסקרעמַאּב ֹוד בוא, .1 ףונ םעד ןטלַאהרעטנוא ףיוא

 ףיוא ןטייּברַאפ ךיילנ סע וטסלָאז ,גרַאװנסע ןַא סעּפע ןופ האנה קרַאטש

 ןעמ סָאװ ,טימרעד םערָאװ ,דעקינייװ ליפ ריד טלעפענ סאו ,סרעדנַא ןא

 ,לאמס ןופ חוּכ רעד טקרטטשעג טרעוו --- ןסע ןופ הווַאּת רעד ּפָא ךיז טיג

 . "שנוע ןסיורג ַא טרעדָאפ דניז עּברַאה ַאזַא ןוא ,ןלציל אנמחר

 זיא'ס טייוו יו ףוג ןייד ןקינייּפ טסלָאז --- ''רשפאד לכב ךמצע ףנסת

 וטסעוו טלָאמעד --- ""ןוז ןטּבילעג,, ריא הנשמ יר טנרָאװ ,ךעלנעמ רָאנ

 ליומ ריד טימ ןדייר טעוו רע ;םינּפ לא םינּפ איבנה והילא ןעז ןייז הכוז

 םמוי .5 ''הרוּת רעד ןופ תודוס יד ןקעלּפטנַא ריד רַאפ טעװ ןוא ?יומ וצ

 רעד רַאפ ןייז שפנירסומ ךיז טיירג ןייז קידנעטש ,הרוּת ןענרעל הלילו

 .ןעגנורעלַאּב ''סדינמ , םעד ןופ וויטָאמ-טּפױה רעד זיא סָאד טָא --- הרוּת

 טונימ ןייא ןייק ףיוא טסלָאז --- הנשמ יד ןורַאק טנרָאװ --- ךיז טיח,

 טסלָאז וד ןעוו .הרוּת ןיימ ןופ ןייז קיספמ טינ ןוא ,ןסעגרַאפ טינ רימ ןיא

 וצ ףיוא טסרעה וד סָאװ ,טימרעד בורח טסכַאמ וד ןטלעוו ליפיוו ןסיוו

 טינ עגר ןייא ןייק ףיוא ןליפַא וטסלָאװ -- הרות ירבד ןגעוו ןטכַארט

 ןענייז ןעקנַאדעג ענייד ןֹוא סָאנ רעד ןיא טסיינ וד ןעוו .ןעוועג קיספמ

 סיורָאפ ריד ןטלעװ עצנַאנ ןעייג --- הרוּת ןיימ ןוא רימ טימ ןעמונרַאפ

 ךיז ףיוא טנָארט סָאװ ,םעד ןזיירּפ ןוא ןּביול טוט, , :ןפורסיוא ןעוט ןוא

 ןוא ,ןטײלנַאּב ךיד ןעוט לָאצ ןָא תונחמ ןוא ''!טלַאטשעג סניניק םער

 טא, :יירשעגסיוא ןקיטלַאװג םעד ןופ טרעטיצרעד ןרעוו ןטלעוו עצנַאג

 ךלמ םעד ןופ ןגיוא יד ןיא טקיליװַאּב זיא סָאװ ,שטנעמ רעד זיא סָאד

 סָאד טָא ,לארשי-ץרא ןיא אנת רעטסערג רעד זיא סָאד טָא !םיכלמה יכלמ

 ןָא טגָאז --- ןסיוו יז, .4 '!לארשידץרא ץנַאנ ןופ אתביתמ שיר רעד זיא

 לֹוכיבּכ אוה ךורּב טָאנ זַא -- ''הנשמר אתמשנ ,, יד ןוז ןטּבילעג ריא

 ,םיאנּת יד ,םיאיבנ עיירט יד .ןסירנַאּב ךיד ןעוט ןרַאש עשלמיה עלַא ןוא

 ךיד ייז ןעוט עלַא ---  םיקסוּפ עלַא ןוא םינואנ ,םיארובס ,םיארומא

 ,װ"א 23 ,22 ,20 ,2 ,ןטרָאד 1

,11 ,6 ,3 ,2 3 

 24 ןוא 16 ךיוא עז ,3 ,ןטרָאד 8

 ךדי לע תודספתמ תומלוע המכ עדוי תייהח ולצ6 :'ב !מע ,2 ףד ,ןטרָאד 4

 תעב יכ ןרחא עגר וליפא קיספמ תייה אֹל ,הרות ירבדב רהרהלמ קיספמ התאש תעב'

 ןיוירכמו ךמק ןילואו ןיזירכמ יליד איימלוע -- יתנשמב רערעמ התאו קושל אצוי התאש

 המכ ןוהילע ךתי ןילמ אנבשוח ןול תילד ןילייח המכו !אכלמד אנקוידל רקי ובח

 יכלמ ךלמד ארנג אוהה ןאמ :ןירמאו ןילעש אוורכ אוהה לבקל ןיעזערזמ ןימלע

 ץראד אתביתמ שיר אוה יאה לארשי ץראד אבס אנת אוח יאה ?ורקיב ץפח םיכלמה

 .ה"א 55 ,4 ,3 ,ןטרָאד ךיוא עז ,"לארשי ץראד אבר ארבחמ אוה יאה ,לארשי
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 ןטלעװ עצנַאג ןוא .הרוּת רעייז טימ ךיז טסמענרַאפ וד תעּב ןשטנעּב

 ןגערפ ןוא ,ןשטנעּב ךיד ןעוט ענעי יװ קידנרעהרעד ,טרעטיצרעד ןרעוו

 :יײז טנָאז ןעמ ןוא ןעמ טרעפטנע ?ץלַא סָאד זיא סָאװרַאפ :טשודיחרַאפ

 רעד זיא סָאד ,לארשיץרא ןיא תובישי עלַא ןופ ּפָאק רעד ןיא סָאד

 רעד סָאװ ,ורַאק ןעמָאנייּב ןטימ ףסוי ,לארשי-ץרא ןופ קסוּפ רעסיורג

 .1 "ןרעוו טּביױלעג לָאז ןעמָאנ ןייז זַא ,ליוו ןיילַא םיכלמה יכלמ ךלמ

 ךיא סָאװ -- ,ךֹוזָאּב ןטייווצ ַא ייּב הנשמ יד טגָאז --- ,רַאּפרעד |
 רעד ןייז טסעוװ וד ןוא ,ןּביוהרעד ךיד ךיא לעװ ,ריד ייּב רעייט ױזַא ןיּב

 טסָאה וד סָאװ ,רַאפרעד ;תולג ןיא תוליהק עֶלַא רעּביא רַאה רעקיטסייג
 -וטסעװ ,?ץנַאלנ ןטלַא ריא ''חכימס ,, רעד ןרעקמוא ןעוועג שפנ רסומ ךיז

 ןיא םימכח עֶלַא ןופ ןרעוו טנעקרענָא לָאז ''הכימס ,, ןייד זַא ,ןייז חכוז

 זַא ,וצ םיא טגָאז ''הנשמד אתמשנ, יד .* "ץראל ץוח ןוא לארשייץרא
 ענייז ןקידנערַאּפ ןייז הכוז רע טעוװ ,ןגעוו עריא ןיא ןייג טעוו רע דלַאּביוװ

 יד ;?ארשי תוצופּת ?כ2ּב טיײרּפשרַאפ ןרעוו ייז יו ןעז ןוא םירוּבח עפיורג

 יד ראמ םכח םוש ןייק זַא ,סיורג ױזַא ןייז טעוו םידימלּת ענייז ןופ לָאצ

 ןכיילג ןענָאק טינ טכיזניה רעד ןיא ךיז טעװ רָאי טרעדנוה ףניפ עטצעל

 ןרעטש יד יו ןטכייל ןוא ןענייש ןלעוו םידימלּת ענייז עלַא ןוא ,םיא וצ

 ריד רַאפ לעװ -- חיטבמ ''דינמ ,, רעד םיא זיא -- ךיא, 6 ?םיה ןיא

 ױזַא ,םּתעשּב דומלּתה ימכח יד יװ ןֹוא ,םינוילעה תומלוע יד ןקעלּפטנַא

 ןעוו זַא ,ןסיוו ןלעװ עלַא ןוא ? ןזייווַאּב רעדנּוװ ןענָאק ךיוא וטסעוו

 ריד ףיוא לארשי קלאפ םייּב טזָאלענפיוא ךיז טָאה האובנ יד וליפַא

 סא , .(הקספ אל ךממ --- ?ארשימ האובנ הקספ םא) "ןעור ךָאד יז טוט
 ןיורק יד ןוז ןטּבילעג ריא וצ הנשמ יד רעּבָא טגָאז -- ןיול ןטסכעה
 הכוז טעװ רע זַא ,חיטבמ םיא זיא יז ;םשה שודיק ןוא שפנ-תריסמ ןופ

 סָאד ןוא ,? ןנעװו ןעמָאנ סטָאנ ןופ ןפיוהרעמייש ןפיוא ןנייטש וצ ןייז

 ,תֹובָא יד ןופ דנַאל ןקילייה םניא טרעיינ ,תולג םנופ רעדנעל יד ןיא טינ

 ךיז ,לָאּפָאנאירדַא ןיא קידנעניוװ ךָאנ ,טָאה ורַאק יו םעדכָאנ

 יד ךָאנ ןעקנעּב וצ ןּביוהעגנָא רע טָאה ,וכלמ המלש טימ טעדניײרפַאּב

 ,45 ףד ,ןנחתאו השרּפ ,ןטרָאד 1

 ןטלַא םעד ןעײנַאּב טלָאװעג טָאה רע תעּב ,(203 טיײז ןּבױא עו) בריּב בקעי 3
 ,ורַאק ףסוי ןעװעג "ךמוס, עטשרע יד ןופ םעגייא רע םָאה ,םוטימסניא:הכימס

 .31 ,ןמרָגד 8

 ,14--12 ,ןטרָאד 4

 ,22 ,13 ,9 ,4 ,ןטרָאד 5

 ,55 ,53 ,ןטרָאד 6
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 .תפצ ךָאנ ,רקיע רעד ,ןוא יקינַָאלַאס ךָאנ :הלּבק ןופ סרעטנעצ-טּפיוה

 ןזָאלרַאפ לָאז רע ,ןורַאק טלעפַאּב ןוא ''דינמ,, רעד דלַאּב עקַאט טמוק

 . ,יקינָאלַאס ןיא טייצ עצרוק ַא ףיוא זיולּב ןטלַאהרַאפ ךיז ,לָאּפָאנַאירדַא

 --- חיטבמ הנשמ יד םיא זיא -- ךיא , } תפצ ןייק ןזָאל ךיז טרָאד ןופ ןוא

 ּבָאה ךיא סָאװ ,ןץלַא ןייז םייקמ טינ לעװ ךיא זיּב ןזָאלרַאפ טינ ךיד לעוו

 טרָאד ,?ארשי-ץרא ןייק ןעמוק ןייז הכוז וטסעוו רימ ךרוד .טנָאזענוצ ריד

 עסיורג ַא ןוא ,םימכח ידימלּת עליפ טימ גנודניּברַאפ ןיא ןעמוק וטסעוו

 ןניימש ןייז הכוז וטסעוו ךָאנרעד ...ןענרעל הרוּת ןייד ןלעוו םידימלת לָאצ

 .2"םשה שודיק לע ןפיוהרעטייש ןפיוא

 לָאמ סעדעי ןורַאק טנַאמרעד סָאװ ,''דיגמ,, רעד זַא ,רָאלק זיא סע

 .הלּבק ןיא ךיוא טינ טסעגרַאפ ,הרוּת ןענרעל ןופ ןייז קיספמ טינ לָאז רע
 טימ ןקיטפעשַאב דימּת ךיז טסלָאז --- 'הלבקבו הנשמב דימת קוסעתו ,

 םיתע עבקת, {? .דינמ, רעד רעּניא טפָא טרזח ,הלבק ןוא הנשמ

 טימ ןעמענרַאפ ךיז וטסלָאז טייצ עטמיטשַאּב ַא -- + 'הלבקח תמכחב

 - 5 ''םינפ םושב הינימ הפרתת אלו הלבק רמנמל רהדזאו,, ;הלּבק

 ,ןזָאלּפָא טינ ךיז וטסרָאט לַאפ ןייק ןיא ןוא הלּבק ןענרעל ןיא קיסיילפ ייז

 ,""רינמ,, רעד לָאמ סעדעי טנַאמרעד

 --- הלבקה תמכח רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעננירדניירַא טסעוו וד,

 ןסיורג םעד ןנייטשרעּביא טסעוװ וד -- ,היטבמ ''דינמ,, רעד םיא זיא

 הרוּת ןענרעל טעוו רע ןוא -- ךנימ ףלימל יתיי אוהו ,ןורימ ןופ לּבוקמ
 ,6 'ףיד ייַה

 ןיא ורַאק ףסוי .ןרָאװעג םייוקמ טינ אקווד זיא החטכח עקיזָאד יד

 ןייז ןופ טעטירָאטױא רעשינּבר ןוא קסוּפ רעטסערג רעד ןעוועג קפפדילּב

 ענייז ןגיטשענרעניא טייוו םיא ןנַאה הלּבקה תמכח ןיא רעּבָא ,טייצ

 .ןעלטיּפַאק עקידרעטייוו יד ןיא ייז ןנעוו .תפצ ןיא םירבח

 ,ב 'םע ,54 ףד ,ןמרָאד

 ,'א 'םע ,30 ףד ,ארקיו תשרּפ ,ןטרָאד

 וו א 53 ,33 ,ןטרָאד

 620 ,19 ,ןטרָאד

 ,55 ,49 ,ןטרָאד

 ןופ לּבוקמ םעד רעטנוא ןזַא ,םגנירד ץעֶרג ,אובת יּכ הׂשרַּפ ,48 ,ןטרָאד 6

 רעטרעװ עקיזָאד יד .קיטכיר טינ רעּבָא זיא סָאד ,אירול קחצי 'ר םניימעג טרעװ ןורימ
 עג םַאהעג טשרָאקָא י"רא רעד זיא םלָאמעד ,1569 ןיא טנכײצרַאֿפ ןענייז "דינמ} םנופ

 ןיא הזל ץוח ,ןעװעג םש-חנוק םינ טלָאמעד ְךָאנ טָאה רע ןוא לארשי:ץרא ןייק ןעמוק

 ,לבוקמ ַא סעפע ןופ תובית ישאר ןסײטַאּב "ןורימבש ש " א ר המ זַא ,טינ קפס ןייק

)19( 

 סת/ 44 08 ןפ +=



 לטיּפַאק רעטירד

 -- ."שדוקה תרובעפ ןייז ןוא יאֹּבג ןּבא ריאמ -- ,רעטנעצ+:הלּבק סלַא תפצ |
 ךיז ןטלַאהרַאפ םיאּגג ןּבא -- .רפס:הלּבק ןקיזָאד םעד ןופ ןסיועטיטנורג יד

 תמלש ןוא ארמיז ןּבא דוד -- ,ןטּפַאשנסיװ עכעלטלעװ וצ ןוא ם"במר םוצ
 / .למיחפ רעד ןופ רעמכיד רעד ןוא רעקיטסימ סלַא ץיּבַאקלַא -- ,ץיּבַאקלַא

 סדרּפ, ןייז ןהלּבק ןֹופ רעקימערָאעט סלַא ָאריאודרָאק השמ -- ,'הלּכ רעש

 ארומ יד -- ,"המכח תישארפ ןייז ןוא שַאדיװ יד יהילא -- ,?םינומיר

 .מוא רעד -- ןּבעל סָאד ןקילײה -- .הבושּת ןופ חוּכ רעד ןוא "טָאג רַאפ

 ,קיטָארע טימ ענעדנוּברַאּפ ןעגנוּבעלרעּביא עשישסימ -- .תּבש רעד ןוא ןכָאװרעד

 תמצ ןיא זַא ,ןזיוועגנָא ןיוש ?טיּפַאק ןקידרעירפ ןיא ןּבָאה רימ

 םיניד עֶלַא ןופ גנולמַאז יד ,םוידנעּפמָאק רעד ןראוועג טקידנערַאפ ןיא

 םוטנריי ןשינבר ןראפ ןייטשלקניוו רעד ןרָאװעג זיא סָאװ ,ןצעזעג ןוא

 טָאטש עשַיײלילַאג עקיּבלעז יד עקַאט ןֹוא .תורוד עקידרעטעּפש יד ןופ

 שיטָאּפסעד טָאה סָאװ ,הלּבק ןיא הטיש רעיינ רעד ןופ גיוו יד ןעוועג זיא

 -סימ ןוא עקיטסייג עקידרעטעּפש עלַא ףיוא ?ּפמעטש ריא טנײלעגפױרַא

 טא .ןבעל-רוטלוק ןשידיי ןקידרעטייוו ןצנַאנ ןפיוא ,ןעגנומערטש עשיט

 -םיוא ןיא ,לילנ ןטשרעבייא םניא עלעטעטש םענעפרָאװרַאפ םעד ןיא ,ָאד

 רעשיטסַאטנַאפ-שילרעטסיוא ,רעקיצנוק רעקיזָאד רעד טָא ןרָאוװעג טיוּבעג

 -ריטלַאזקע טשימענפיונוצ שינָאמרַאהסיד ,דליוו ױזַא ןענייז סע ּוװ ,ןינּב

 יד ,ןעיירעמיורט עשיחישמ עכעלננירדוצ ךעלקנערק טימ םזיטעקסַא רעט

 -לָאטש רעד רַאפ ,ךיא ןכעלשטנעמ םעד רַאפ תובהלתה עקידנרוּכישַאּב

 ,תועּבשה ןופ שובל ןיא טליהעגנייַא --- םייקכעלנעזרעּפ רעכעלשטנעמ רעצ

 ןוחצינ ןקיטלינדנע םניא ןּביױלג רעטסעפנזיַא רעד ,תומש ןוא םישחל

 -קָאטש ןיא טקנוטעגנייא טלעוו עצנַאג יד ןֹוא --- ןטכערעג ןוא ןטוג םנופ

 ןקידנוחצינ-תוזע םנופ טפול יד טרעוו טּביױטַאּב ןוא ,האמוט רערעטסניפ
 ךיז טלגנעלש ץלַא סָאד ןוא .תורייש ענייז טימ לאמס ןופ רעטכעלעג
 יד ןיא ףוס ַא ןָא ןוא ּבייהנָא ןַא ןָא רעטנַאלּפעג ןקידארומ ןדליוו ַא ןיא
 ,הלּפכמה תרעמ רעקיטרַאטניריּבַאל רעלעקנוט ,רעננע ןַא ןופ ןשינעפיט
 -שטנעמ עקידנרייל טרעטאאמעגסיוא יד טקיטולב ןוא ךיז טלּפַאצ סע ּוװ
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 201 ןדיי ייּב ומַארעטיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 םונהיג ירוסי עכעלקערש יד ןענַאטשעגפיױא ןיא סָאװ ,המשנ עכעל

 ןופ קילג ןקידנרוּכישַאּב םעד ןיא ןּביולג םעד ןרָאלרַאפ טינ ךָאד ןוא

 "קָאטש רעד ןופ תֹוחוּכ עטצעל עריא טיס ךיז טכייר ןוא ןדעדזג

 רָאנ ...ןכייה עשלמיה יד ןופ ןטייוו עקיטכיל ,עיירפ יד וצ שינרעטסנימ

 "ַּפִא ךיז רימ ןזומ ,תמצ ןופ םילּבוקמ יד וצ ןייגרעביא ןלעוו רימ רעדייא

 טערליּב רע ,זיירק רעתפצ םוצ טינ רעהעג סָאװ ,?ּבוקמ ןייא ףיוא ןלעטש

 רעקידרעירפ רעד ןופ הלּבק רעד ןשיװוצ גניר-סננודניּברַאפ םעד רעּבָא

 ןּבא לאקזחי ןֹּב ריאמ .תפצ ןֹופ ?וש רעשיטסילַאבַאק רעד טימ הפוקת

 ריס ןסייוו ןּבעל ןייז ןגעוו .ןסייהעג לּבוקמ רעקיזָאד רעד טָאה יאּבג

 םוצ אפונ רּבחמ םנֹופ ןעננוזייוונא יד קנַאדַא זיולּב ,טינרָאג יװ טעמּכ

 עינַאּפש ןיא ןרָאּבענ זיא רע זַא ,רימ ןסייוו ,קרעוו ייווצ ענייז ןופ ףוס

 ףיֹוא שוריּפ רעשיטסימ ַא) ''בקעי תעלוּת,, קרעוו טשרע ןייז ,1480 ןיאי

 טָאה רע תעּב ,רָאי 20 ֹוצ טקידנערַאפ רע טָאה ,(רָאי ץנאג א ןופ תוליפת

 -טּפיױה ןייז ןוא 1 ןדנַאטשוצ עלעירעטַאמ ערעווש רעייז ןיא ןענופעג ךיז

 | .5 ןּבעל ןייז ןופ רָאי ןט50 ןפיוא טקידנערַאפ רע טָאה קרעוו

 ערעדנַא יד טימ ןעמאווצ יאננ ןּבא טָאה דניק קירָא-ףפלע סכַא

 ךעלדנע טָאה רע זיּב ,געװילנָאװ ןרעווש ןיא טזָאלעג ךיז דרפס ילוג

 תדובע , קרעװ:-טּפיוה ןייז .חכולמ רעשיקרעט רעד ןיא ור ןוא ץוש ןענופעג

 סיוועג טָאה ,רָאי 8 עצנטנ טעבראעג טָאה רע ןכלעוו רעּביא ,2 ''שדוקה

 ןָאטעג טציא זיּב זיא סָאד יו ,טײקמַאזקרעמפיוא רעמ ליפ טנידראפ

 -סיס ןיא ןרעוו .קרשוו .ןקיזָאד םעד ןיא .רעשרָאפ ערעזנוא דצמ ןרָאװעג

 רעד ןֹופ ןעמעלּבָארּפ עטסקיטכיוו יד טלדנַאהַאב םרָאפ רעשיטַאמעט

 ךיז טָאה סָאװ ,גנּוושנַאטלעװ עשיטסימ יד ;ערעל רעשיטסילַאבַאק

 טלוב ַא ןטשרע םוצ ָאד טמוקַאּב ,תורוד ןופ ךשמ ןיא ןדיי ייּב טלקיװטנַא

 "נַאג סלַא טרעלקרע ןוא טרעדלישעגנ טרעוו ןוא דליּב ךעלטייחנייא ןוא

 | | | ,ןינּב רעשינָאמרַאה רעצ

 -טָאנ רעד ןופ טייקיצנייא ןוא טייקינייא ןנעוו --- ''דוחיה קלח,,

 ,שפנ-תריסמ ןֹוא הנווּכ טימ ןעניד טָאג ןגעוו --- ''הדובעח קלח,, ;טייה

 ןוא הרוּת רעד ןופ ,טלעוו רעד ןופ תילכּת םעד ןגעוו --- ''תילכּתהח קלח,,

 ,(עּבַאנסױא רעקָארק) "בקעי תעלוּת ןוֿפ םולש עז 1

 התיהוו :טםפירשוצ עקידנגלָאפ ךיז טניפעג "שדקה תדובעג ןופ ףוס םוצ 2

 םיעשתו םיתאמו םיפלא תשמח תנש תבט שדוחל םימי ינש ,ישימח םוי ירובח תמלשה

 ויתרמגו הנש םיתׂשו םיעברא ןב ינאו ירובחב קסעתהל יתלחתחו .םלוע תאירבל דחאו

 | .הנש םישמח ןֹּב ינאו

 רואינש ,םעדייא םרבחמ םעד טָאה קרעװ םעד ןופ עּבַאנסױא עטשרע יד 8

 "םיחלא תוארמע לּפעַק םעד רעטנוא 1567 ןיא קידעגעװ ןיא םטכעלטנפערַאּפ ,ןוקלַאט
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 השעמ ןופ תודוס יד ןגעוו --- 'הרוּתה ירתס קלח,, ;ןשטנעמ םנופ
 סָאד טֶא --- םיאיבנ יד ןופ ןעגנּועז יד ןוא הבּכרמ השעמ ,תישארּב
 ןּבא טלײטעגנייַא זיא סע עכלעוו ןיא ,ןלייט ריפ יד ןופ ןעמענ יד ןענייז

 .קרעוו ךיירגנַאפמוא סיאּבנ

 יד טא יױזַא יװ ןזיוועגנָא דנַאּב ןטירד ןיא ןיוש ןּבָאה רימ |

 ירַאפ גנע ןעוועג םילּבוקמ יד ייּב זיא (טייקינייא סטָאג) םעלּבָארּפ עטשרע

 ןופ ךיז טָאה ןפוא ןַא ראפ סָאװ ףיוא :הלאש רעּברַאה רעד טימ ןדנוּב

 ןופ רעכעה זיא ןוא תוינחור ולֹוּכ זיא סָאװ ,ןקיצנייא טולָאסּבַא םעד

 עכעלרעדנערַאפ ,עקיטייצ סָאד ןעלקיוטנַא טנָאקעג ,יוניש זיא'ס רעכלעוו

 ןּבא זיא הריּתס עקיזָאד יד ןרעפטנערַאפ םייּב ?עלעירעטַאמ-לַאער ןוא
 טלעטשענסיורא ותעשּב טָאה'ס סָאװ ,תויאר יד ףיוא ךמוס ךיז יאּבנ

 ןכלעוו ףיוא ,''תוריפס רשע שוריּפ ,, ןייז ןיא ,לאירזע ,יּבר סנ'במר םעד

 יד רע טָאה םורַא טייצ ַא ןיא ןוא ,!טּפָא ץנַאנ ךיז טפוררַאפ יאּבנ ןבא

 ןייז רַאפ דוסי סלַא טניילעג ''תוריפס רשע שוריּפ ,, ןֹופ ןסיזעט-טנורג

 טלדנַאהַאב לעיצעּפס טרעוו סע ּוװ ,''הנומא ךרד,, קרעוו קידרעטעּפש

 .2 ערעל-תוריפס יד

 רעד זיא סָאװ -- ,יאּבנ ןּבא טרעלקרע -- ,אפונ טיײהטָאג יד,

 -שטנעמ זיא'ס רעכלעוו ןופ רעכעה 523 זיא ,ןעגנוניישרעד עלַא ןופ רוקמ

 ןפורנָא םיא דנַאטשמיא טינ וליפַא זיא שטנעמ רעד ןוא ,הנשה רעכעל
 רתֹּכ , ,''הלעמה םור,, ,''ףוס ןיא,, :רעטרעוו יד .ןעמָאנ ןקיטכיר ןייז ייּב

 רימ עכלעוו טימ ,ןקורדסיוא ענעמונעגנָא זיולּב ןענייז סָאד --- ''ןוילע

 ןופ רעכעה ןוא ןליוהרַאפ זנוא רַאפ זיא'ס סָאװ ,סָאד ןענעכיײצַאּב ןווּורּפ

 םעד ,םצע םעד סיוא ךָאד טקירד ןעמָאנ רעד םערָאװ .דנַאטשרַאפ רעזנוא

 טײהטָאג רעד םימ סנייא רַאּפרעד זיא ןעמָאנ סטָאג .ךַאז רעד ןופ תוחמ

 הנושאר !הםיס רעד טימ ךיילג ךעלפיירנַאּבמוא ןוא קיּבייא זיא ,ןעמַאזוצ
 ערעזנוא ןּבָאה -- יאּבנ ןּבא טרעלקרע -- טסיזמוא טינ ןוא 5 אפוג

 ומשו אוה ךורּב שודקה היה םלועה ארבנ אלש דע :טנָאזעג םימכח

 רָאנ טריטסיסקע טָאה ןרָאװעג ןפַאשַאּכ זיא טלעוו יד רעדייא -- דבלב

 -םיירנַאבמוא ןֹוא רענעכַארּפשעגפיױואמוא רעד ןוא ,ןעמָאנ ןייז ןוא טָאנ

 רעקָארק רעד ךָאנ ןריטיצ רימ) "א 'ב 'מע ,12 ףד ,'שדוקה תדובע, 1
 .(1577 ןופ עּבַאגסױא

 ףסוי דימלּת ןייז רַאפ לעיצעּפס ןּבירשעג יאּבג ןּבא טָאה קרעװ עקיזָאד סָאד ?
 ,יולה

 ןומדק אוה יכ ,,תלעמה םור ומשב הנוונהו ,דבלב ומשו אוה, :9 ,ןטרָאד
 אוהו ונממ לולע אוח וס-ןיאה תומדקכ ןומדק ותויה םע אוח ,,,רתכ יכ ,,,ותומדקכ
 ,"ונממ ץוח וניאו לדבנ וניאש ומש



 23 ןדי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טינ ןרעװ סָאװ ,1 תוריפס ןעצ עלַא ךיז ןיא ללוּכ זיא ןעמָאנ רעכעל

 -טָאג רעד ןופ (לצאנ) טלַארטש עגסיוא רָאנ ,ןפַאשענ טינ ,ןרָאבעג

 ןופ גנוקעלּפטנַא יד ,םצע רעד ךָאד ןענייז ,תוריפס יד ,ייז םערָאװ ,טייה

 ןייק טינ טפַאשַאּב רע :הנּתשנ טינ טרעוו תוחמ סטָאג ןוא ,תוהמ סטָאנ

 -רַאפ ,עלעיצנעטָאּפ יד ;סיוא טלַארטש רע ,זיולּב טרינַאמע רע -- סיינ

 ןוא 2 לעוּפה לא חוּכמ סיורא ןעייג ןוא הלנתנ ןרעוו תוחוּכ ענעגרַאּב

 רעלטימרַאפ רעד ,גניריסגנודניּברַאפ רעד סע ןענייז תוריפס יד עקַאט

 םעד ןוא הנושאר הֹּביס רעד ןשיווצ ,ןכעלדנע ןוא ןכעלדנעמוא םעד ןשיווצ

 28 טײטשטנַא טלעוו יד עכלעוו ךרוד ,םילּכ יד סע ןענייז ייז ;לַאטלעוװ

 טימ תוהמ ןייא תוריפס יד ןענייז (גנולַארטשסיױא) הליצַא סמָאנ סלא

 "מוא ןֹוא קיּבייא םיא טימ ךיילנ ייז ןענייז רַאפרעד ןוא ,טייהטָאג רעד

 -טנא ןַא ,עטל ַארטש עגסיוא ןענייז ייז סָאװ ,םעד ןיא רָאנ .ךעלדנע

 םעד ןיא -- עפש רעכעלטעג ןופ רעמענפיוא ,טקַאסנליװ ַא ןופ גנוקעלּפ

 עקַאט ןוא ,גנורעדנימראפ ןוא גנורעטייוורעד ןופ טנעמַאמ ַא ןיוש טגיל

 -גנענראפ ןוא עטצענערגַאּב סָאד ןפַאש וצ לנוסמ ייז ןענייז םעד ךרוד

 רעד ןופ גנוקעלּפטנַא עקיטרַאליפ יד סע ןענייז ,תוריפס יד ,ייז .4 עכעל

 ,ןעמענפיוא שטנעמ רעד יז ןָאק טיײקיטרַאליפ רעד ןיא רָאנ ןוא ,טײהטָאנ

 ןרעו ('תודמ,, ןעמָאנ םעד ךיוא ןגָארט) תוריפס יד ,ייז וצ עקַאט ןוא

 רשּב רעד זיא ייז זיולּב םערָאװ ,ןּביוהרעד תוליפת עכעלשטנעמ יד סע

 יד טימ שטנעמ רעד סע טניימ ייז זיולּב ,ןייז וצ גישמ דנַאטשמיא םדו

 וד ?טײהטַאג יד טניורקַאּב רע עכלעוו טימ ,ןטוּבירטַא ןוא םיחבש עלַא

 ןוא עטרעדנוזענּפָא סלַא ןלעטשרָאפ טינ רעּבָא ךיז ןעמ ףרַאד תוריפס

 רעד |י א ךיז ייז ןעניפעג ןעגנולַארטשסיױא סלַא --- ,עקידנעטשּבלעז

 16 ,ןטרָאד ,"ומש םיארקנ םהו ורואמ םילצאנה ויתודמ םהׂש, :12 ,ןטרָאד 1
 ,"תוליצאה לכ דהימו ללוכ שרופמה םשה, :18 ןוא

 תוריפס רׂשע תוליצא .,תוריפס רשע תוליצא אוח תוחלאה יכע 110 ,טרָאד 2 |
 ,"תוהלאה םצע אוה ונראבש

 םהש תוריפס רשע ללוכ דחוימה םשה הנה יכא :18 הד ,18 יּפַאק ,ןטרָאד 5

 : , םילכ םהו שדקה תומש רשע

 י"ע אל םא ארביש םלועל רשפא היה אל; :111 ףד ,3 יּפַאק ,'נ קלח 4
 לעב יתלב היהי דצמו רסחו תילכת לעב היהי דצמ ,םידדצה ינש וב ויהו יעצמא

 רשפא יא ללוכה חכה הזו רסח חכו םלש חכ וב שיש תוליצאה אוהו ,םלשו תילכת

 דוסיו שרוש היהו דֹחֹויִמ לצאנב םא יכ דרפנ ארננ רבדב הנושארו םצעב אצמנ היהיש

 ותויחב תומלשה ןורסתהו תומלשה ללוכ היהי דחוימ לצאנ ותויה דצמ יכ ,ארבנה לא

 | ."עפשה לבקמ

 ,5 'ַּמַאְק ּבײהנָא ,'א קלח 5
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 תמשנ סנשטנעמ םעד יװ ןוא {! ריא ועסיוא טינ רעּבָא טײהטַאג

 יד ךיוא ךיז טקעלּפטנַא ױזַא ,ףֹונ םנופ םירבא יד ךרוד ךיז טקעלּפטנַא

 ןוא .תוריפס יד ךרוד ,ןעגנלַארטשסיױא עלַא ןופ המשנ יד ,טײהסָאנ

 סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ ,ענייא זיא המשנ םנשטנעמ םעד יו טקנוּפ

 ןדליב יױזַא -- ןדיישרַאפ ױזַא זיא ןענַאגרָא יד ןופ ןפַאש ןוא ןָאט סָאד

 ;טָאנ טימ טייסינייא עטולָאסּבַא ןַא ,ןטוּבירטַא סטָאג ,תוריפס יד ךיוא

 רעד ןיא טינ ךיז טניפעג טייקנדיישרַאפ ןוא טייקיטרַאליפ יד םערָאװ

 ןוא זנוא ןיא טרעיינ ,(תודימ) ןטוּבירטמַא עכעלטעג יד ןיא ןוא טיײהטָאג

 ןענייז הגשה רעטצענערנַאּב רעזנוא טימ ,רימ .ןפירנַאּב ערעזנוא ןיא

 ,2 םישעמ סטָאנ ןופ גנוקעלּפטנַא יד ןעמענוצפיוא דנַאטשמיא טינ שרעדנַא

 ,ךעלרעדנערַאפמוא ןוא קיצנייא ןעננוקעלּפטנַא ענייז עלַא ןיא ןיא טָאג

 סאו ,תודימ עכעלצעזנגעק ןוא ענעדיישרַאפ םינ ךיז ןעניפעג םיא ןיא

 תדימ ןופ טָאנ רעד לָאמַא ןוא ,םימחרה תדימ ןופ טָאג רעד רע זיא לָאמַא

 ,ןפירנַאּב ערעזנוא ןיא רעכלעזַא סלַא זיולּב רע טניישרעד סָאד --- ןידה

 -םיוא טםינ שרעדנַא ןענָאק ,תונשה עקידמצמוצמ ערעזנוא טימ ,רימ םערָאװ

 ןרָאצ סטָאנ ןגעוו ןדייר רימ תעּב .* תוהמ סטָאג ןפיירנַאּב ןֹוא ןעמענ

 ךימ ,תוחמ ןכעלקריוו ןייז ףיוא טינ ייּברעד רימ ןקעד ,דָאנעג סטָאג רעדָא

 ןטלַאהרַאפ ריס ױזַא יו ןסיוו וצ ןּבינ ןוא סיוא זיפלּב ייּברעד ןקירד

 ,םישעמ סטָאג ּפִא ןצאש רימ ױזַא יו ןוא ךיז

 -רַאפ יד סױרַא טפור ?ארטשנוז רעּבלעז רעד ןוא ןייא

 סנשטנעמ םעד רעלעקנוט טכַאמ ןוא טנווייל טכיילּב רע :ןגלָאפ עטסנדייש

 רענענייא רעד ;סקַאװ טעװעטרַאה ןוא עלָאמס ךייוו טכַאמ רע ,טכיזעג
 ,רעזעלג עטּברַאפעג ןדיישרַאפ ךדוד ךרוד םיא טזָאל ןעמ זַא ,לַארטש
 יב זַא ,טונ רעייז רימ ןסייוו ךָאד ןוא ,ןרילָאק ײלרעלַא טימ טרירעמיש

 טיופ קינייא רע זיא ךָאד --- ןרילָאק ןוא תולועּפ ענעדיישרַאפ ענייז עלַא

 ,.קוצק ילבו דורפ ילב וב לכהו ,דהא םוקממ לכהוא :16 ףד ,ןטרָאד 1
 אל ולצאנש תויה םאו ןליצאמה ףוס ןיא הכ ןהכו ,,,דחא חכ םהש רשע תוריפסהש

 ,"ונבמ ץוח אלו ובו ליצאמה לצא וראשנ לבא ודרפנ | 

 ךחוימו תומישפה תילכתב םושפ אוח יכ; :11 קרּפ עדנע ,/א קלח ,ןטרָאד ? |
 הניא הנהנהה דצמ רשא הלועפ יונשו ,תודחאה תילכתב ויתודמי ויתומש יקלח לכב
 ,12 'ּפַאק ךיוא עז .,"םדצמו םילּבקמה תניחבב םא יכ ודצמ אלו ךרבתי ומצע תניחבב
 | ,25 ףד

 הלאב רמולכ ,םהב הנתשי אלו הברתי אל לודגה משא :94 ףד ,ןטרָאד 5

 בל לע תולעהל ןיא ןידה תדמו םימהר תדמ םירמוא ונאש יִפ לע ףאו ,ונש תודמז

 ,דחויה תילכתב דחוימ דחא לכה לבא ,ןכ וניא יכ ,תויכפה תודמ יתש וב שיש הלילח

 התע :רמאנש דע םיניינעה ןיבהל חכ ונב ןיאו ןירוב לע הז גישמ וניא ונלכש םא
 .".ןידה תדמ התעו םימחרח תדמ



 יא

 295 ןדיי יב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 םל"זח,, יד ןופ ןיז רעפיט רעד טניל םעד ןיא עקַאט ןוא 1 תוהמ ןייז

 רעד ןוא ןיילַא טָאנ זיולּב ןעועג זיא םלועה תַאירְּב רַאפ זַא ,ךָארּפש

 ךיז טָאה ןראוועג ןפַאשַאּב זיא טלעוו יד רעדייא זַא ה"ד ,רענייז ןעמָאנ

 יַאֹּב ןייק ךָאנ ןענייז סע לייוו ,ןקעלּפטנַא טנָאקעג טינ טייקיטרַאליפ יד

 םייקצנַאג עכעלטייהנייא עכעלטעג יד ןלָאז סָאװ ,ןעוועג טינ ןשינעפעש

 יערנַאּב ןיא הניחּב רעייז טיול ןעמענפיוא טייקכעלרעדנעראפמוא ןוא

 . ןעמרָאפ עכעלרעדנערַאפ ןוא עטצענ

 סָאװ וצ ?תישארּב השעמ ןיא טקעטש קעוצ ַא רַאפ סָאװ ...רעּבָא

 -- גנוריצ ןוא ןיורק ריא ןֹוא טלעוו יד ןרָאװעג ןפַאשַאּב זיא קעווצ ַא רַאפ

 "רָאפ רעד ןיא רּבחמ רעד ןיוש טלעטש עגַארפ עקיזָאד יד ?שטנעמ רעד

 קלח) קרעוו ןייז ןופ קלח ןטירד ןצנַאג םעד ּפִא רע טיג ריא ןוא ,עדער

 | | | .(תילכּתה

 בא טרעלקרע -- המולשתו הבשחמה ףוס אוה השעמה יכ עודי;

 רע ןעװ ,טשרע קנַאדעג רעד טמוקַאּב תומילש עטסכעה יד --- יאּבנ

 םעד ךרוד טייג ןוא טקַאסנליװ םעד ןיא ,ןָאט םעד ןיא ךיז טױעּפרעקרַאפ

 ססָאנ ןופ ,ןוצר סטָאג ןופ תומילש עטסכעה יד .לעוּפה לא חוּכה ןמ רעּביא

 טכיירגרעד ןענָאק ,גנוקעלּפטנַא רעייז ןופ הניחּב עטסכעה יד ,הבשחמ

 ןיא ךיז ןריזיטערקנַאק ייז סָאװ ,םעד ךרוד ,השעמ רעד ךרוד רָאנ ןרעוו

 םלֹוע רעד ןעוועג קיטיינ זיא עקַאט וצרעד ןוא .ןעננערּבלופ ןוא ןָאט םעד

 -סנליוו םנופ גנוקעלּפטנַא יד ,ןָאט סָאד םערָאװ .טלעוו עלַאער יד ,השעמה

 וצ קנַארעג רעטקַארטסּבַא רעד טכיירנרעד םעד ךרוד טשרע סָאװ ,טקָא

 ,םיור םעד רעסיוא ןעמוקרָאפ טינ ךָאד ןָאק --- תומיפש רעטסכעה ןייז

 קיטיינ ַא ראפרעד זיא השעמה םכוע רעזנוא .טלעוו רעלַאער רעד רעסיוא

 טיג ןוא ,תומילש רעייז וצ םינוילעה תומוע יד טגנערּב סָאװ ,עלעגניר

 רעצנַאג ןייז ןיא ןקעלּפטנַא ןענָאק ךיז לָאז ןליוו סטָאנ טייקכעלנעמ יד

 ןייז םייטש השעמה םלוע םעד ןופ טקנופלטימ םניא ןוא 5 טכארפ

 גנולגיּפשּפָא ןא זיא רעּפרעק סעמעוו ,שטנעמ רעד -- ןיורק ןוא ץלַאטש

 ,15- 14 ,ןטרָאד 1
 תוהלאה וב לועפי רבד היה אל האיובח םדוקש יפל יכ} :14 ףד ,ןטרָאד 2

 םושפ ארונה תומצע ןחבנ זא היה לנקל ארבנ םוש היה אל יכ 4,ויתוניחב ףולח יפכ

 | ."לבקמה תניחבב תפלוחמ הניחב םוש ילב שממ 'תי ודצמ

 םילשהל היהש הוה םלועה תאיוגב ןווכמה תילכת} :'ב 'מע יב ףד ,ןטרָאד 8

 דוס הוו .,השעמה םלוע אוהש וב םא יכ ומילשהל רשפא יא רשא ןוילעה ןוצרה

 היה הולו ,.,המולשתו הבשהמה ףוס אוה השעמה יכ עודיו השעמ ידיל הנשחימח תאצוה

 השעמהו הלועפה םולשתל הנוילעה הבשחמה וב איצוחל םלועה תאירבב לודג ךרוצה

 םלועה ,רעושת אל םוקמ יתלב הרובעהפ ;58 ףד ,ןטרָאד ."הנוילעה חבשחמה ףוס דגנכ

 ,"הנוילעה חבשחמה ףוס אויש ןוילעח םלועה תומלשל ךירצו השעמה םליעה אוה הזה
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 יד ךיז ןיא טקיניירַאפ המשנ ןייז ןוא 1 ''הבּכרמ, רעשלמיח רעד ןופ
 סױרַא ןדיישטנא ױזַא רַאפרעד טערט יאּבג ןּבא .תוריפס עלַא ןופ ןלַארטש
 המשנ סנשטנעמ םעד זַא ,טניפעג רענעי סָאװ ,רַאּפרעד ם''במר םעד ןגעק
 םעד ןיא רָאנ ןוא ,תומילש וצ ה נכ ח רעד טימ זיולּב ןעקנַאשַאּב זיא
 ענעי סָאװ ,תויח יד ןוא ןשטנעמ םעד ןשיוװצ דיישרעטנוא רעד טײטשַאּב
 ןוא ןפרַאש םעד ךרוד טשרע ןוא .טינ ךיוא הנכה ַאזַא וליּפַא ןּבָאה
 עשיפָאזָאליפ ןוא ןעמעלּבָארּפ עכעלטפַאשנסיװ טימ לכש םעד ןרעכײרַאּב
 .ןופ חנכה יד ,גנוסַאפּפױא סמ"ּבמר םעד טול ,רעּביא טייג ןעעדיא
 טלָאמעד טשרע ןוא ,טייקכעלקריוו רעלַאער ַא ןיא טייקכעלנעמ רעזיולּב ַא
 פבוקמ רעד .? לעוּפה לכש , ןטימ המשנ סנשטנעמ םעד ךיז טפעהַאּב
 ןטיול זיא חמשנ סנשטנעמ םעד זַא ,טגייצרעּביא טסעפ רעּבֶא זיא יאּבנ ןּבא
 יד זיא יז םערָאװ ,,'םילגלנ, עשלמיה יד ןופ וליּפַא רעכעה ךָאנ תוחמ
 רעכעלטעג רעד ןופ גנולניּפשּפָא ןַא ,טכיל םטָאג ןופ גנולארטשסיוא
 ןטימ ,םילנלג יד ןופ ןטסקירערינ ןטימ גנוטפעהַאּב יד טינ ןוא .הניבש
 .ףיא ;המשנ רעכעלשטנעמ רעד ןופ עּבַאגפיױא יד זיא ,לעוּפה ?כש,,
 םעד ןכעלקריוורַאפ :ערעכעה ליפ ַא זיא ,יאּבג ןּבא םרעכיזרַאפ ,עלָאר
 טימ טיײהטַאנ רעד ןופ גנוקיניירַאפ יד :טלעוו רעד ןופ ליצדנע ןטסכעה
 ,5 {ןרובכּב לודגה טשה דחיי) גנולַארטשסיױא ריא

 טקנוּפ ןקיזָאר םעד ןיא טָא זַא ,ןָא קיטכיר טזייוו יאּבנ ןּבא ןוא
 -טלעװ םעד ןשיוװצ ץַאזננעק רעלופ רעד ןטסטלוּבמַא ךיז טקעלּפטנַא
 .םוטנדיו םעד ןוא עיּפָאזָאליפ רעשיכירג רעד ןופ םענַאּב

 -מוא ,עטולָאסּבַא יד טײהטָאנ יד זיא םענַאּבטלעװ סוטסירַא טיול
 רדס םעד ףיוא העּפשה ריא סָאװ ,הּביס-רוא עקידנעקנעד עטצענערגַאּב
 ךרוד טריגער טרעוװו טלעוו יד סָאװ ,םעד ןיא טינ ללַּכ טײטשַאּב םלועה
 ןיִא טָאג .טפארק-סנליוו רעקידנקריוו ןוא רעשירעפעש רעכעלטעג רעד
 ךרוד זיולּב רָאנ ,ןקריוו ןוא ןָאט ןייז ךרוד טינ טלעוו רעד ףיוא עיּפשמ
 ןיײזטסּוװַאּב ןטימ ןעגנורדעגכרוד זיא ןוא ,טקנעד ןוא ז י א רע סָאװ ,םעד
 זיא רע ;טלועה גיהנמ רעד טינ זיא ןוטסירַא ןופ טָאג רעד .תוהמ ןייז ןופ
 -עטניא , יד .ןעקנעד עקיפוסניִא ןוא עקיּבייא סָאד ,קנַאדע ג ןיטּב
 ןקיטלַאװנ רעייז ןיא ךיז ןגעװַאּב סָאװ ,'"םילגלג ,, עקידנעקנעד יד ,'!ןטקעל
 יו --- זיירק ןקיּבייא רעייז ןופ הּביס ןוא ליצ םעד גישמ ןענייז ןוא רָאר
 טגנילעג סע ןכלעוו ,ןשטנעמ םעד ןופ ייז ןענייז רעכעה ךעלכיילגרַאפמוא

 ,57 ,ןטרָאד 1

 ,םקעז לטיּפַאק ,קרעװ רעזנוא ןופ דנַאב ןטשרע םעד עז :
 יא 'מע ,42 ףד ,ןטרָאד 7
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 -ַאב וצ ,תוחמ ןכעלטעג םעד ךָאנ ןעלּבירג ןוא ןשרָאפ ליפ ךָאנ טשרע
 ןטימ ,'לעוּמה לכש , ןטימ קנאדעג ןשיפָאזָאליּפ ןייז ךרוד ךיז ןטפעה
 -עג סָאװ ,ןֹותחּתה םלוע םעד ןֹופ רש םעד ,םילנלנ יד ןופ ןטסקירעדינ

 ,רעּבָא טָאג רעשידיי רעד ...הנבל רעד ןופ חטש םעד רעטנוא ךיז טניפ

 טייטש סָאװ ,טָאנ רעטייו רעד טינ זיא ,רעטנוא יאבנ ןּבא טכיירטש

 וד םורַא טמענ סָאװ ,רעפעשַאּב רעד טָאג טרעיינ ,טלעוו רעד רעסיוא

 ,םלועה גיהנמ רעד טָאנ ;טלעוו רעצנאג רעד רַאפ טגרָאז ןוא טלעוו עצנַאג

 עלַא טמענרַאפ סָאװ ,םלוע ןייד ןוא טפוש רעד ,םימחר אלמ לֹא רעד

 ןטימ ,הבשחמ רעטלַאק רעד טימ טינ .ןרערט עלַא וצ טעז ןוא תוליפּת
 ןשידיי םנופ תוחמ םעד ןייז גישמ ןעמ ןָאק קנַאדעג-רעשרָאֿפ םענעקורט

 טָאג רעד זיא רע .ןייז ןוא ןּבעֶל ןופ לַאוװקרוא םעד וצ ךיז ןביוהרעד ,טָאג

 רעפיט רעד ךרוד רָאנ ןוא ,רעדנּוװ ןסיורג םעד ןופ ,תולנתה רעד ןופ

 טכיל ןייז ןעמ ןָאק ,תובהלתה ןוא סָאטַאּפ ןזעיגילער ןכרוד ,עיציוטניא

 תורבפ עשינַאפ עשיטעראעט ןוא הריקח עשיפָאזָאליפ טינ .ןקילּברעד

 קשח רעד ,תומילש עשיטע רָאנ --- ?יצ עטסכעה טָאד ,רקיע רעד ןענייז

 םישעמ ךרוד ,טייקיטכערעג ןופ לַאעדיא םעד ןּבעל ןיא ןרעּפרעקרַאפ וצ

 .ןכעלטעג ןוא ןקילייה םוצ ךיז ןרעטנענרעד ֹוצ ןליװ םעד ןקעלּפטנַא
 םענַאבטלעװ ןשידיי םעד םיול טייטש ,יאבנ ןּבא ןָא טזייוו ,רַאפרעד

 ךָאד טלעפ םיכָאלמ יד ייּב םערָאװ ,םיכאלמ יד ןופ רעכעה ליפ קידצ רעד

 קיטכיל ןוא ןייר .ןטכערעג ןוא ןטוג ןרַאֿפ לננַארעג רעד ,טקַאסנליװ רעד

 ןוא ןייר טינ ןייז ֹוצ תלוכיּב טינ ןענייז ייז ,תוהמ רעייז טיול ייז ןענייז

 ןעלמיה יד ןופ יד :ןשטנעמ םנופ לרוג רעד זיא שרעדנַא ראג .קיטכיל

 ,ףֹוג ןשידרע םעד ,רמוח ןקידניז ןטימ ןדנוּברַאפ זיא המשנ עקידנעמַאטש

 סע טננילעג לגנַארעג ןקידתונשקע ןוא תונויסנ ערעווש ךרוד טשרע ןוא

 וצ ךיז ןּביוהרעד ןוא ףונ םנופ תוואּת עקידניז יד ןעמוקוצייּב המשנ רעד

 | .1 ןכייה עשלמיה יד

 סאו ? ןארזע ןּבא םחרכַא ןייז ?חומ טינ רַאפרעד ןָאק יאּבנ ןּבא
 ןֶא טלַאפ ןוא ,',תינווי תמכח רעד ןופ ןריפראפ טזָאלעג ךיז , טָאה רענעי

 ןופ רעכעה ןשטנעמ םעד טלעטש רענעי סָאװ ,רַאפרעד ןואנ חידעס ףיוא
 רעד ךיוא טָאה ,רעטנוא יאבג ןּבא טכיירמש ,עקַאט רַאפרעד .םיכָאלמ יד

 ףילוצ זיא טלעוו יד זַא ,העד רעד טימ ןייז םיּכסמ טנַאקעג טינ ם''במר

 רעד ןֹופ ץענ רעד ןיא , טרעטנַאלּפראפ ,ןרָאװעג ןפאשאב ןשטנעמ םעד

 םעד טלעטשענ ''םיכֹובנ חרומ ,, לעב רעד טָאה ,'/עיפָאזָאליפ רעשיכירג

 ,2-71 יּפַאק ן| רמאמ ,ןטרָאד 1

 ;58 ,ןטרָאד 2
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 ןוא םיכָאלמ יד יװ ,חנרדמ רעקירעדינ קידנטיידַאּב א ףיוא ןשטנעמ

 יד זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק טזומעג ךיוא רַאפרעד ןוא ;''םילגלג,, יד

 ,שינעטער ךעלרעלקרעדמוא ןַא טּביילּב קעווצ ריא ןוא גנופַאשַאּבטלעוװ

 -עג ןפַאשַאּב טלעוו יד זיא ליצ א רַאפ סָאװ וצ :ענַארפ רעד ףיוא ןוא

 רזג ךֹּכ ,ןליו סטָאנ זיא ױזַא :ןרעפטנע קידהענכה ןעמ זומ ?ןרָאװ

 | 1 !ןסָאלשַאּב המכח .ןייז טימ רע טָאה יױזַא --- ותמכחּב

 ,ןעזעג רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יו ,''שדוקה תדובע , לעב םעד רַאפ

 םיא רַאפ .ךעלפיירנַאּב ןוא רָאלק טלעוו רעד ןופ קעווצ רעד רעּבָא זיא

 רערעכעה ַא ןופ זיא המשנ סנשטנעמ םעד זַא ,טינ קפס םוש ןייק ןיא

 זיא קידצ רעד -- 'םלוע דוסי קידצ, זא ,םילנלג יד יװ הניחב

 עלַא ענכנ ןענייז ןליוו ןייז וצ ןוא טקעװ רעד ןופ ןייטשטנורג רעד

 סָאו ףיוא ?טפַארק עקיזָאד יד טײטשַאּב עשז-סָאװ ןיא ?,  ןשינעפעשַאּב

 עריא ןוא הרוּת רעד ףיוא ?טכַאמ עקיטלַאװג סקידצ םעד ךיז טציטש

 רעד ןופ גנקַארטשסיױוא יד זיא הרוּת יד, .יאּבנ ןבא טרעפטנע ,תווצמ

 -רַאפ רעד זיא יז ,/,תוליצאה דוס רעד זיא הרוּת יד , ,'המכח רעכעלטעג

 רערעכיז רעד זיא יז ;(שממ 'ד םש איהש) ןעמָאנ סטָאנ רעטרעּפרעק

 "טעג םעד םישעמ עטערקנַאק ןיא ןרעּפרעקרַאפ וצ ױזַא יו רעזייוונעוו

 רעד ךיז טקילײטַאּב ןטָאבעג עריא ןוא ריא קנַאדַא רָאנ ,ןליוו ןכעל

 רעטסכעה ריא טימ טײהטָאנ רעד ןופ גנוקיניירַאֿפ רעד ןיא שטנעמ

 סָאד !"רקיעה איה הדובע, 5-  ץנַאלנ ןכעלכיילנראפמוא ןוא תומילש

 ןופ טקאסנליו רעד ,םיבוט םישעמ ןופ ןָאט עכעלדימרעדמוא

 םרוג זיא סָאװ ,רָאטקַאמ רעטסקיטכיוו רעד זיא סָאד --- עמונ סָאד ןפַאש

 ,םעדָאפ רעד זיא סָאד ,לַאטלעװ ןצנַאנ םעד ןיא תומילש ןוא עינַאמרַאה

 ןייז ןוא רעפעשַאּב ןטימ ןשטנעמ םעד טקיניײרַאפ ןוא טדניּברַאפ סָאװ

 ,ןסיוו סָאד ,רקיע רעד זיא ןיילַא ןסיו סָאד טשינ *+ ןעמָאנ ןכעלטענ

 ,13 קרּפ ,'ג קלח ,'םיכובנ הרומ, }

 םעינכמו םינותחתו םינוילע םיארבנח לכב לשומ קידצ, 167 ,"שדוקה תדובע 2

 ,"ונוצרל םאיכמו

 ,םיבוטה וישעמבו ותרותב דונכה ןקתיש ,,םדאהק :'א 'מע ,42 ףד ,ןטרָאד 5

 יאש המ היתוצמ םויקו הרותה קסעב .,הדיב הלעי הוו ,ודובכב לודגח 'ד דחיי אוהו

 ,,"הז תלוזב דוחײב החנוכה םילשהלו רונכחה ןקתל רשפא

 קלחה תוישעמה תוצמח .,,לודנה םרונה םיבומ םישעמהו הרותה/ :ןטרָאד +
 הלעמל םושעי הממל תוצמח תיישעב יכ ,,רקיעה איח הדובע ,,,הרותב לודנ רתויהו

 םהישוע ןיב רבחמה טוהח םה יכ ,,,ןילעה דונכה םהישעמב ןקתל םתמנוד וררועיו

 תלעותו תילכת וב ןװכ אלש קלח וא רבד תוצמב ןיא ,.דהוימה םשה ןיבו םינייקמ

 ,"ורובכב לודנה םשה דחיו שפנה תחלצחב
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 וצ ךיילנ זיא -- טקַא-סנליו םעד ךרוד טרעּפרעקרַאפ טינ טרעוװ סָאװ

 טביירגרעד טשרע טרעװ תומילש עתמא יד ;(םלונ איח ןידעו) םלוג א

 סָאװ ,טָאט עטוג עדעי .1 הווצמה םויס םעד ךרוד ,השעמ רעד ךרוד

 ערעכעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןא טניפענ ,ןשטנעמ םעד ךרוד ןָאטעג טרעוו

 רעמעשַאּב םוצ ןרעטנענרעד ךיז :ליצ ןטסכעה םוצ טגנערּב ןוא ןרעפס

 עטסכעה עקיזָאד יד ןכיירגרעד ןוא ץנַאלג ןכעלכיילגרַאפמוא ןייז ןוא

 ןענייז ,,,םיהלא תוארמ , לעב רעד רעטנוא טכיירטש ,תומילש ןופ חנרדמ

 עטיירב ,, יד ןופ רעדעי ךיוא רָאנ ,חלונס ידיחי יד זיולּב טינ דנאטשמיא

 ,(בר ןוטה) ''ןסָאמ

 זַא ,ןכיירטשוצרעטנוא ךיילנ קיטיינ רַאפ רעֹּבָא טלַאה יאּנג ןּבא

 רעכלעוו ,בוט םש ןּבא ףסוי טימ ןייז םיּכסמ טינ ןפוא םושּב ןָאק רע

 -ַאב טרעװו שטנעמ רעד זַא ,,ארוקה ןיע, ןייז ןיא רעטנוא טכיירטש

 רעד טינ .? תווצמה םויק רַאֿפ רכש סלַא שפנה תואשה טימ ןעקנָאש

 זיא סע ;רקיע רעד זיא סָאד טינ ,יאּבנ ןּבא טגָאז ,קעװצ-טּפיוה רעד זיא רכש
 ןּביול וצ ןעמָאנ םטָאג --- '!תילכּתח תילכּת,, רעד ,ליצ רערעכעה ליפ ַא ָאד
 פיִצ רעטסכעה רעקיזָאד רעד טָא ןוא 2 ןקעלּפטנַא וצ ץנַאלנ ןייז ןוא

 ןוא עכעלסילשסיוא ןייז ;רכש ןקיטייז םוש ןייק ןיא טינ ללּכ ךיז טקיטיינ

 ,עטצענעדנַאבמוא יד -- ןייז ףרַאד טפַארק עקידננעװַאּב עקיצנייא

 ,טָאג וצ עּביל עקידשפנ-תריסמ עקיזָאד יד ןוא .עּביל עקידשפנ-תריסמ

 ,רעסייה רעד ןיא ןקעלּפטנא ןשטנעמ םייּב ךיז ףרַאד ,ףיסומ יאּבנ ןּבא זיא
 סָאװ ,רעדנוזַאּב ןשטנעמ ןדעי וצ ,ןכיילג סנייז וצ עּביל רענעּבענעגרעּביא
 ךיילג טּבערטש ןוא ''חבּכרמ,, רעשלמיה רעד ןופ דליּבּפֶא ןַא ךָאד זיא
 סטָאנ ןביול ןוא ןביוהרעד -- ליצ ןטסכעה ןקיצנייא םעד וצ םיא טימ
 ןייא ןשיווצ חציחמ עדעי עּביל עקיזָאד יד ףרַאד ןשעלסיוא .ןעמָאנ
 שטנעמ רעד ךיז ףראד ןענענונַאּב טינ ןוא 2 ןטייווצ םעד ןוא ןשטנעמ
 ױזַא ןייז םיא ייּב ףרַאד עּכיל יד -- ךומּכ ךערל ּתבהאו :ץַאז םעד טימ
 ,5 ןילַא ךיז ןופ רערעייט ןייז םיא לָאז רבח ןייז זַא ,קרַאטש ןוא סיוהג

 ,106 ,105 ,58 ,ןטרָאד 1

 ,106 ,28 ,ןטרָאד 2

 .7--6 קרּפ ,הדובעה קלח ,ןטרָאד 5

 לידבמה ךסמה ריסהל וחערל ערה תבהא תילכת עיגי ןאכ דעק .:138 ,ןטרָאד *
 ,"םהינש ןיב

 לדנתו ומצע תא בהאיש הממ רתיו וחער תא בהאיש לבא; :129 ,ןטרָאד 5
 ,"ברל ודובכו והער תלעות רשעמ לכב ןוכש דע הבהאה תאֵמ הלעתו
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 יד ןיא גנַאלקרעדיױװ ריא טניפענ עּביל עקידשפנ-תריסמ יד טָא

 יו ןענייז ןותחּתה םלוע רעד ןוא ןוילעה םלוע רעד ,, .ןרעפס עשלמיה

 ,"ףיונוצ שינָאמרַאה ךיז ןסיג ןדרָאקַא ערעייז סָאװ ,ןטנעמורטסניא ייווצ

 טקעוורעד ,עינָאמרַאה ןוא גנוקיניירַאפ וצ ןבערטש סָאד ,טָאג וצ עּביל יד

 עשידרע וצ עּביל יד סָאמ רעּבלעז רעד ןיא ןכייה עשלמיה יד ןיא ךיוא

 -- , ,םיהלא תוארמ,, םעד ןיא רימ ןענעייל --- ,גיוא סָאד ,, .רעניוװוַאּב

 יד ןופ טקרעמַאב ךיילג טרעו ,טדנעוװעג ןעלמיה יד וצ זיא סָאװ

 ךיז וצ קילַּב סטָאנ טעזרעד ,טָאנ טכוז סָאװ ,גיוא סָאד ;ןכייה עשלמיה

 טקעלּפטנַא --- ךיז ןענענענַאּב ןקילּב ייווצ עקיזָאד יד ןעוו ןוא ,טדנעוועג

 סָאװ ,טכיל עראּברעדנּוװ סָאד ץנאלג ןוא טכַארּפ רעצנַאנ ןייז ןיא ךיז

 רָאט םדא-ןּב ןייק סָאװ ,ןעמָאנ סטָאנ ןקילייה םעד ןיא ןגרָאברַאפ זיא

 , ןעגנערּב טינ ןּפיל יד ףיוא םיא

 ןלַאסרעװװינוא םעד ,ןעעז ריס יו ,טכיירטשרעטנוא יאֹּבג ןּבא

 -טלעוו ןצנַאנ ןראפ טָאה 2 ןטָאּבעג עריא טימ הרוּת יד סָאװ ,טײטַאּב

 ןיא ל?כש ןכעלשטנעמ ןטושּפ ןטימ ןַא ,יײּברעד רעּבֶא טנרָאװ רע ;לַא

 ןטלַאהַאּב ןענייז סָאװ ,תודוס עפיט יד ןפיירגַאּב וצ דנַאטשמיא טינ ןעמ

 ךיז טסיילפ יאּבנ ןּבא ?לּבוקמ רעד .תווצמ עריא ןיא ןוא הרוּת רעד ןיא

 םערָאװ ,לכש ןפיוא ןזָאלרַאפ טינ ךיז ןָאק שטנעמ רעד זַא ,ןזייוורעד וצ

 ץנַאג ןענייז ןריפסיוא ןוא תורבס ענייז ןוא ,טפָא יױזַא טזיירנ לכש רעד

 -סנּבעל עלַאער יד ענונ ןענייז סָאװ ,ןנַארפ ןיא וליפַא קיטכיר טינ טפָא

 ןעוו ,ןזָאלרַאפ טינ םיא ףיוא ךיז רָאט ןעמ זַא ,אטישּפ ַא ,ןעננוניישרעד

 .ַאב ןענייז סָאװ ,תודוס יד ןוא תווצמה ימעט ןנעוו ךיז טלדנַאה סע

 עקידלכש ןוא הריקח ךרוד טינ .* הרוּת רעד ןופ ןטָאבענ יד ןיא ןטלַאה

 ןעניפענ ןעמ ןָאק -- רעביא לָאמ ערערעמ יאּבנ ןבא טרזח -- תורבס

 "טעג רעד ןופ ןפיט עקידתודוס יד זנוא רַאפ טקעלּפטנַא סָאװ ,געוו םעד

 ,54 ,26 'פַאק ,תילכּתה קלח ,ןטרָאד 1

 יד זיא ןגיוא יד ןיא םיא ייַּב סָאװ ,יאּבנ ןּבא רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס 2

 הרוּת ןוא בתכּבש הרוּת יד, .נתּכּבש הרוּת יװ קיסכיו ױזַא םעמּכ הֹּפ לעּבש הרוּת
 ךיז ןעֶנָאק סָאװ ,רעדירביםנניליװצ יײװצ ןענײז -- רעטנוא רע םכיירטש -- הֹּפ לעּבש |

 טָאח בתֹּכּבש הרות ידפ :"טײװצ םעד ןָא ןריטסיסקע טינ ןָאק רענייא ןוא ןדיישעצ םינ
 בתכבש הרות ןיא) ,"הּפ לעּבש הרוּת רעד קנַארַא רָאנ טקעלּפשנַא םלעװ רעד רַאפ ךיז
 ךָאד טנעלּפ ,לּבוקמ רעסײה ַא .(הפ לעבׂש הרות ידי לע םא יכ םלועב תלגנו ּתעדונ
 עז) ארמג רעד ןופ תוינוס ןוא תוכלח יד רעּביא םטכענ עצנַאג ןעגנערּברַאפ יאּבג ןּבא
 הליפאו הליל ןושיאב אסרגמ ימופ קספ אלדא :"בקעי תעלוּת} ןייז ןופ ףוס םוצ

 ,("אברו אייבא תויחהב
 / רבד םוש 'ניתעדב לוקשל ונל רוסאַפ :20 יּפַאק ,תילכּתה קלח ,ןטרָאד 5

 ,"הימעטבו הירתסב רוקחל ילכשח ןויעה רחא ךשמהלו הרותה ירנדמ



 801 ןדיי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןוא הרוסמ רעקילייה רעד ןופ ףליח רעד טימ טרעיינ ,הרות רעכעל

 ןפיירנַאב וצ דנַאטשמיא טינ ןיא לכש רעכעלשטנעמ רעד ?ייוו .הלבק

 טקעלּפטנַא אוה ךורּב שודקח ייז טָאה ,הרוּתה תודוס יד ןעוועטנורנרעד ןוא

 תורוד עגנַאל-עגנַאֿל ןופ ךשמ ןיא ךיז טיצ םיא טניז ןוא ,ונּבר השמ רַאֿפ
 ,םיוא עּביל טימ טרעוװ סָאו ,הלּבק ןוא הרוסמ ןופ טייק ענעדלָאג יד

 י:"תמאה תמכח,, רעד רעּביא ןכַאװ סָאו ,רודה יקידצ יד ןופ טיהעג

 רעצנַאג רעד רַאפ םערוט-טכייל רעתמא רעד זיא ,''תמאה תמכח,, יד ,יז

 רעטכעוו רעיירט רעד ןוא רעזייווגעו רעטסרעכיז רעד זיא יז ,? המוא

 טרעכיזרַאפ ,חלּבק יד .? הרוּת רעקילייה רעזנוא ןופ תורצוא יד רעּביא
 טלַאפ רע ןוא ,ןסיו ןתמא ןופ לַאװק רעקיצנייא רעד זיא ,יאּבנ ןּבא |

 ןריפראפ ךיז טזָאלעג,, ןּבָאה סָאװ ,יד ףיוא ןרָאצ סיורג טימ ןָא ראפרעד

 -ברוד טסייג ''ןשירענגיל ,, ריא טימ טזָאלעג ןוא ,'תינווי תמכח רעד ךרוד

 ,השמ תרות עצנַאנ יד ןעננירד

 טריזימעלַאּפ סָאװ ,רעטשרע רעד טינ ךעלריטַאנ זיא יאּבנ ןּבא

 ענייז ןיא ךיז ןרעה ךָאד ;רעגנעהנָא עריא ןוא '!תינווי תמכח,, רעד ןגעק

 ייּב סָאװ ,סָאד ןוא ,רענעט עיינ ץנַאג ןלַאֿפנָא עטרעטיּברַאפ ןוא עזייּב

 ןעוועג ךָאנ זיא תורוד עקידרעירפ יד ןופ רעקיטסימ ןוא ןסקָאדָאטרָא יד

 "שדוקה תדובע , לעּב םעד ייּב סיױהַא ןיוש טערט --- ,ןקרעמַאּב וצ םיוק

 םעד ןיא ,תמא ,טזייװַאּב יַאֹּבנ ןּבא .טלוּב ןוא ףרַאש (םיהלא תוארמ)

 עשיפַאזָאליפ ןיא תואיקּב עסיוועג ''שדוקחה תדוכע,, ןופ ליימ ןטשרע

 ,שֹובל ןשיטסיעטנַאּפ א ןנָארט סָאװ ,ןעקנַאדעג סיױרַא טגָאז ןוא ,ןנַארפ

 ֿפּפמעטש םעד ףרַאש ץנַאג ייּברעד טנַָארט קרעוו עבלעז סָאד עקַאט רָאנ

 -הווֲאו טימ םיא סיוא טצַארטש סע ,םענַאּב;טלעװ ןטצענעדנַאּב גנע ןופ

 רעסיוא סָאװ ,ץלַא וצ ?לוטיב ןכעלטכַארַאפ ןוא טייקנדירפוצטסּבלעז רעקיד

 לפערוטלוק רעד ןופ טפול עקידנקיטש יד ךיז טליפ סע .תומַא 'ד ענייז

 טינ עיפָאזַאליפ רעד ףיוא ןָא טלַאפ יַאֹכנ ןבא ,הביבס רענענַאטשענּפָא

 -מָאק ריא ןופ ןצענערנ יד טימ ןענעכער טינ ךיז ליוװ יז סָאװ ,רַאפרעד

 ןפיוא ךיוא עלָאר עקידנשרעה א ןליּפש ֹוצ ךיז טסעמרַאפ ןוא ץנעטעּפ

 נָא ףיוא ןוא ''תינוי תמכח,, ףיוא טקוק רע ;ןנַארפ-הנומא ןופ םיּבעג
 ייז ןיא טעז רע ?ייוװ ,לוטיִּב ןוא גנוטכַארַאפ טימ ןטפַאשנסיוו ערעד

 םעד ןופ ןעיירעליּפש עקיטשינ סלַא ייז טרעלקרע ןוא ,טינ טרעוו םוש ןייק

 ןןטייצ םונּבר השמ ןופ הלבקה תלשלש יד ןּבעג ייּברעד םװורּפ יאּבנ ןּבא 1

 ,08-77 ףֹד ,ןטרָאד) קיטסימ ױעשידי ןופ םייקיהרוסמ יד שיטקַאפ רעֶּבָא םינ רע

 157 ףד ,,ןטרָאד 2

 ,ו'א 111 ,33 ,26 ,9 ףד ,ןטרָאר *
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 ענייז ןוא ם"'ּבמר םעד ןייז לחומ טינ ןָאק רע .לכש ןקידהװַאג סנשטנעמ |
 ןופ טשּפ םעד ןשטייטסיוא םייּב ןּבָאה ייז סָאו ,רַאפרעד ! רעגנעהנָא

 סוטסירא , טימ גנאלקנעמַאזוצ ןיא יז ןעגנערּב וצ ךיז טסיילפעג הרוּת רעד

 ,(ןילבהו ויפויזו וטסירא ירבד םע) ''סנגיק עשלַאפ ענייז ןוא ןטיײקשירַאנ
 שטנעמ ןייק זַא ,טנכערעג טָאה -- סעּכ טימ יַאּבנ ןּבא טגָאז --- ינומיימ ,,

 ןוא ,2 'תויַאר עשירַאנ,, סוטסירַא ןדנעװּוצּפָא דנַאטשמיא טינרָאג זיא

 תערצ יד סָאװ ,ןעקנַאדרַאֿפ וצ סע ןעמ טָאה ,ם"ּבמר םעד ,םיא עקַאט

 ךיז טָאה ןעמ ;לארשי קלָאפ ןצנַאנ םעד רעּביא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה

 -רעטנוא ןּביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא חרוסמ רעקילייה רעד ןופ טדנעוװעגּפָא

 םעד ןופ תורבס עשירַאנ יד טיס הרות רעד ןופ ןרעיומ יד ןּבָארנוצ
 רעננעהנָא ענייז ןוא ם'בכמר רעד סע טָאה סָאד .* ךירג םענעטלָאשרַאפ
 פארשי תמכח ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ָאטינ זיא'ס זַא ,ןזייוורעד טלָאוװועג
 ןַא ןוא ,(?ארשי ימכח תמכח ינויה תמכח יכ) עיפָאזָאליפ רעשיכירג ןוא

 ערעזנוא ןופ הרות רעד טימ םּכסה ןלופ ןיא ךיז ןעניפעג תֹועד טוטסירַא
 ןּבא ןרָאצ סיורג טימ סיוא טפור -- ןגיל ַא רעּבָא ןיא סָאד .םיאיבנ

 עשירענגיל ןוא עשלַאפ עקיזָאד יד ,עיפָאזָאליפ עשיכירג יד -- יאּבנ
 רעד ריא זיא ןטָאברַאפ ןוא ,ןעוועג דמערפ קידנעטש ןזנוא ןיא ,המכה
 ,רעקיטכרָאפסטָאג רעדעי 2 הנחמ רעקילייה סטָאג ןיא גנַאגנירַא
 ,עיפָאזָאליפ יד ןדיימ ףרַאד ןעמ קרַאטש יװ סייוו ,יאּבג ןּבא טרעלקרע
 ,הנומא רעד ןֹופ תודוסי יד תוסרוקיּפַא ריא טימ רעטנוא טּבָארג יז לייוו
 זנוא זיא סָאװ ,''תמאה תמכח ,, יד רָאנ טריפ געוו ןקיטכיר ןפיוא זַא ןוא
 ,פארשי קלאפ םעד זיולּב טרעהעג ןוא יניס גראב םייּב הלּבקב ןּבענעג
 ,5 ןעוועג הכוז טינ ריא וצ טָאה המוא רעדנַא םוש ןייק ןוא

 טיול ,ןעמ ןאק גנופַאשַאּב-טלעװ ןוא רוטַאנ ןגעוו ןסיוו עתמא סָאד
 ראנ ,קיזיפ סוטסירַא ןיא טינ ןעניפעג ,גנוגייצרעּביא רעטסעפ סיאּבנ ןּבא
 .הרוּת רעכעלטעג רעד ןיא טקעלּפטנַא זיא סָאװ ,''תישארּב השעמ ,, ןיא
 םעד ןגעװ סעּכ ןוא האנש טימ טדער ''שדוקה תדובע; לעב רעד ןוא

 ,(70 ,69 ,65 ,ןטרָאד) ג"בלר םעד ףיוא יאּבנ ןּבא ןָא םלָאּפ ףרַאש םרעדנוזַאּב 1
 ,"'םשיחכהלו םהילע קולחל רשפא יא ןיתפו וטסירא יתפומש, 2

 הנומאה ישרש רותסלו רוקעל ,,,הרותה תמוח םורחלו ליפחלע :57 ןטרָאד 8
 םשרפו הטשפתנ רׂשא ותערצ איחו םילכסה וישקחו רוראה ינויח יתפוממ עודיכ הרותהו
 ,"ונתמואב

 תפיוומחה המכחהו ,,'ד להקב אובל הרוסאו הרזו איח הירכנע :75--74 ,ןטרָאד 4
 ,"ןמו םושכ הרתוה אל תאוה היודבה

 ,76 ,;טרָאד 5
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 :ייצרע עשילביּב יד גנַאלקנעמַאזוצ ןסיוועג ןיא ןעננערב ווורּפ סמ''במר

 -נסיו רעשיכירג רעד ןופ תוחנה יד טימ ננופַאשאב-טלעוו ןנעוו גנול

 עקינייא יאּבנ ןּבא טרזח -- (('םיכובנ הרומ,, רעד ה"'ד) רפס ןייז .טמַאש

 ,לארשי קלאפ ןצנַאנ ןרַאפ הננ ןבא רעד ןרָאװעג ןיא -- רעביא לָאמ

 ןכַאמ ןוא ןעגנַאפעג ןעמענ סָאװ ,ץענ עכעלרעפעג יד ןענייז דייר ענייז
 1 תושפנ עקידלושמוא עליפ ןעלכיורטש

 -לוק יד וצ ,ןטפַאשנסיוו ''עדמערפ , וצ ?וטיּב ןסיורג םעד ןיא טָא

 .ןקעלּפטנַא ,םוחת ןשידיי םעד רעטיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,תורצוא עלערוט

 ןצנַאג םעד ןעמונרַאפ ןּבָאה סָאװ ,ןצנעדנעט עיינ יד טלוּב ץנַאג ןיוש ךיז

 רעקידרעטעּפש רעד ןופ ןּבעל ןשידיי ןטרעדנוזענּפָא םעד ןיא ןָאנּבױא
 ,טיײיקמַאוקרעמפיוא עכעלסילשסיוא יד ךיוא זיא שיטסירעטקַארַאכ ,הפוקת

 ןיוׁש ןּבָאה רימ .שפנה לונליג ןופ םעלּבָארּפ רעד טקנעש יאּבג ןּבא סָאװ

 טָאה סע טיײטַאּב ןכעלטלעוולַא ןלַאסרעווינוא ןַא רַאפ סָאװ ,ןעזעג רעירפ

 תווצפ יד םייקס .תווצמה םויק רעד גנוױשנָאטלעװ סיאבנ ןבא ןיא

 ,לארשי ירוכּב ינֹּב ,קלָאֿפ עטלייװרעדסיוא סָאד רעּבָא ךָאד זיא הרותה

 - עקילייה יד הנּתמ עטסרעייט יד סלַא זיא םיא סָאװ ,''דניק טּבילעג ,, סטָאג

 םעד ןסָאלשענ טָאה סָאװ ,לארשי קלאפ סָאד .ןרָאװעג טקנעשעג הרות

 קידצ ,, רעד עקַאט רַאפרעד זיא ,הרות רעכעלטעג רעד טימ דנוּב ןקיּבייא

 5 טלעוו רעד ןופ רעצישַאּב ןוא רעטיה רעטסיירט רעד ,''םלוע דמי

 -ַאֹּב רעדנוװ ןָאק רע ,'תישארב השעמ , ןייז הנשמ דנאטשמסיא זיא רע

 םעד ,םיא וצ ענכנ ךָאד ןענייז טלעװ רעד ןופ ןצעזעג יד לייוװ ,ןזייוו

 אלמלא) ןּבָאה טינ םויק ןייק דרע ןוא למיה ןענָאק ריא ןָא סָאװ ,הרוּתיןתח
 -ּפָארַא ןיא ?ארשי קלָאפ ןופ המשנ יד ,(ץראו םױמש וומייקתנ אל הרות

 ןופ ?ָאוק ןטסנגרָאּברַאפ םעד סיוא ,תולכיה עטסכעה יד ןופ ןגיטשענ

 ןכילגעג טינ זיא ?כש ןייז 5 (הבהאהו דוחייה) '!גנוקינײרַאפ ןוא עּביִל

 יד טימ ןטכיױלַאּב ךָאד ןיא רע םערָאװ ,תומוא ערעדנַא ןופ ?כש םעד וצ

 היה רשא אוהה רפסב וכרדכ ,,,תומושפה ונילע נרה סקע יכ; :136 ,ןטרָאד 1

 ברה ירבד ויח רבכוע :134 ,ןטרָאד ,'לשכמ רוצלו ףגנ ןבאל הזה לחה תולגב ונל

 ,"תושפנ דדוצל תורומכמו לשכמ רוצלו ףננ ןבאל

 ,2/ ,ןטרָאד 5

 יד ןַא ,גנוניימ עטײרּפשרַאפ ױזַא רעקיטסימ עשידיי יד ייּב ,עקיזָאד יד 5
 ןופ תומשנ יד יװ לַאװק ןרעניר ןוא ןרעכעה ַא ןופ ןעמַאמש תומשנ עשידיי

 :רימ ןענעײל "רומא} תשרּפ ןיא ,"רחוו} ןיא ןיוש רימ ןענעגענַאּב ,רעקלעפ ערעדנַא

 ןימע ראש לכו ןישידק רַתַאְמ ןישידק ןיתמשנ ןול ביהי ה"בקד לארשי ןוניא ןיאכו;

 ןוחתמשנ} {ןכָארטשעגרעטנוא רעטײװ טרעװ "סחנּפע השרּפ ןיא ",..יודוקיפ דבעמל ןיגב
 ,""אשידק אגניצוב וגמ יריזנתא לארשיד
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 ןעו .טכַאמ רעכעלסילשסיוא טימ םיא ןעקנעשאב סָאװ ,הרותה תודוס

 ,'שרוק תירּב,, םניא ןשלעפ ,געוװ ןקיטכיר םנֹופ ּפָארַא רעּבָא ןעייג ןדיי

 -עג עריא טינ ןסיפרעד ןוא הרות רעד טימ ןסָאלשעג ןּבָאה ייז טָאװ

 -רעּביא ןרעוו ןוא טכַאמ עכעלרעדנווװ רעייז ןָא ייז ןרעוו ךיילנ --- ,ןטָאּב

 ךיז טָאה .(םידבעל םידבע םה ירה) טכענק וצ טכענק רַאפ ןבעגעג

 ןיא ,תוחילש עסיורג ריא טליפרעד טינ ןוא טקידניזרַאפ חמשנ עשידיי ַא

 ןשאוונייר טינ ךיז טעװ יז זיּב ,לאווק ריא וצ ןרעקוצקירוצ חוּכּב טינ יז

 -רע רעד רעּביא ןרעדנַאװ וצ טּפשמראפ ראפרעד זיא יז ,דניז עריא ןופ

 ךיוא וליפַא טרעיינ ,ןשטנעמ ןיא רָאנ טינ ןרעוו ?גלונמ ,טלעוו רעשיד

 יד ןכיירגרעד ןוא ןרעו טרעטיילעג ןצנַאנ ןיא טעװ יז זיּב ,תויח ןיא

 /סעצַארּפ םעד ךרוד ןלעו סע יו םעדכָאנ .תומילש ןופ חגרדמ עטסכעה

 ןזייװַאּב ךיז טעוו טלָאמעד -- תומשנ עלַא ןרעוו טקיניירעג םילונליג ןופ

 עלַא ןלעו ןייטשפיוא ;דוד ןּב חישס ,לאוג רעטראוורעד גנַאל רעד

 אטח, םעד ךרוד ןענייז סָאװ ,רעּפרעק ערעייז ןוא ,ענעברָאטשעג

 שינעליופ רַאפ זייּפש ַא ןרָאװעג ,הוחו םדא ןופ דניז יד ךרוד ,''ןומדקה

 רעשלמיה רעקילָאמַא רעייז וצ ןרעקמוא רעדיוו ןלעוו --- םעועוו ןוא

 פניפש א ןעוועג ןענייז רעדילנ ןוא םירבא ערעייז עלַא ןעוו ,טייקנייר

 ,1 הבּכרמ,, רעכעלטענ רעד ןופ דליּבנּבע ןוא

: 2 

 .ג

 רעד ןעוועג זיא יאּבנ ןּבא זַא ,ןזיהעגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 -עגנָא טָאה קיטסימ עשידיי יד סָאװ ,גנוטכיר רעיינ רעד ןופ רעגָאזנָא

 עדנע ךָאנ .תפצ ןיא -- רעטנעצ ןקידנטיידַאּב םעיינ ריא ןיא ןעמונ

 עשידיי טרעדנוה יירד יו רעמ טינ טּבעלעג ןּבָאה תפצ ןיא ןעוו ,1
 .ןייז ןיא תפצ ןגעוװ ןּבענעגרעּביא דיי רעשינעילַאטיא ַא טָאה ,סעילימאפ

 טָאטש יד, :םיטרּפ עקידנגלָאפ עניטסעלַאּפ רעביא גנוּבײרשַאב-עזייר

 ץלַא סָאד --- ןטכורפ יילרעלּכ ,למיוּב ,ןייוו ,טיורּב ;בוטדלּכ טימ לופ זיא

 טלָאװ קשמד ןייק טרָאּפסקע רעד טינ ןעוו זַא ,ןסַאמ עסיורג ענױזַא ןיא

 עשידיי ךס ַא ןַארַאפ ָאד ןענייז סע .םנח יצחּב ןפיוקרַאפ טזומעג סע ןעמ

 םעד טינ ןּבָאה סָאװ יד .קשמד ןופ הרוחס ןעגנערב סָאו ,םירחֹוס

 יד ,תוכאלמ טימ ךיז ןעמענראפ ,רחסמ ןריפ וצ ףיוא לַאטיּפַאק ןקיטיינ

 רעריינש .טעּברַא-נָאט טימ ךיז ןעמענרַאפ טנעה עטנוזעג ןּבָאה סָאװ

 ןעניפעג וצ ןענעכער סָאװ ,רעֹּבֶא יד ;הסנרּפ ןּבָאה ךיוא ָאד ןענָאק

 ---תורמלמ ךריד ךיז ןרענרעד וצ ןפָאה רעדָא טפעשענ ַא ןיא עלעטש ַא ָאד

 ,42-539 'ּפַאק ,הדובעה קלח ,ןטרָאד 1
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 טינ רעהַא ןפרַאד עקַאט ראפרעד .ןכיירגרעד ליצ רעייז רעווש ָאד ןלעוו

 ,טנַאה רעד ןיא הכָאלמ ןייק טינ ןוא טלענ ןייס טינ ןּבָאה סָאװ ,יד ןעמוק

 .1 ""ןןָאלרַאפ טָאטש יד ןזומ ןלעוו ןוא ,ןּבָאה הטרח ךָאנרעד ןלעוו ייז לייוו

 ןיא טָאטש ענעפרָאװרַאפ עניילק יד טָא אקווד זיא רעּבֶא דלַאּב

 סָאװ ,ןשטנעמ רַאפ רָארג רעטנעצ-סגנילביל רעד ןרָאװעג לילג ןטייוו

 ;'טנַאה רעד ןיא הכָאלמ ןייק טינ ןוא טלעג ןייק טינ,, טַאהעג טינ ןּבָאה

 -עננייא ןעוועג ןוא הזה םלוע ןופ ןָאטענסיױא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןשטנעמ

 ןייק טינ .תומולח עשיטסימ ןוא תוקיבד רעקידתובהלתה ןיא טכעוו

 ,תפצ ןייק ןָאטעג זָאל ַא ךיז ןבָאה םירחוס ןייק טינ ןוא תוכָאלמ ילעּב

 רעד זַא ,שוחֹּב ןעזעג ןּבָאה סָאװ ,תומולח ילעּב ןוא רעקיטסימ טרעיינ

 עסיורג יד ןזייווַאב ךיז ןלעו דלַאּב ןוא ,טנעאנ ץנַאנ ןיוש זיא "'ץק ,,

 יד ןוא םיאיבנ עכעלטענ יד טנָאזענסיױרָאפ ייז ןּבָאה'פס סָאװ ,רעדננוו

 ,טרָאד .''תמאה תמכח,, רעד רעּביא רעטכעוו עיירט יד --- רענעמ עקילייה

 טרָאד .תונורכז עטלַא טימ טלופרעביא ןעוועג טפול יד ךָאד זיא ,תפצ ןיא

 רעד ןופ ךיז ןּבָאה סָאו ,םײסַא עטלַא יד ןופ ןענַאטשעג ניו יד זיא

 טבעוושעגנ טָאה ָאד ;טריפענ ןבעל שיטעקטַא ןַא ןוא טרעטייוורעד טלעוו

 גנאג נעו ןבלַאה א ןיא ;יאחוי ןּב ןועמש 'ר ןכעלטענ םנופט טסייג רעד

 עקידתודוס יד ךיז טָאה טנעַאנ רעד ןיא ץנַאנ ןֹוא ,ןנעלענ רבק ןייז ןיא

 ןטלַאהַאָּבסיוא אנוש ןרַאפ ךיז טָאה ןַאמ רעכעלטעג רעד ּוװ ,ןענופעג לייה

 ןוא .ןפַאשַאּב ,קיטסימ ןופ הרוּת יד ,''רהוז, ןרַאּברעדנּוװ םעד ןוא

 -רעדנּוװ סָאד ןעשענ טעװ דלַאּב !גָאט רעסיורג רעד טמוק דלַאּב -- טָא

 ,ייז !רפס רעכעלטעג רעקיזָאד רעד תואיבנ טגָאז סע סָאװ ןנעוו ,ערַאּב

 ,טלמַאזרַאפ תפצ ןיא ךיז ןּבָאה סָאװ ,''ןיציק יבשחמ,, ןוא רעקיטסימ יד

 זומ ...לאונ ןקידנעמוק םעד ןופ טירט יד טרעהעג ךעלטייד ןיוש ןּבָאה

 יד ןנרָאז ןעמ ףרַאד ,נָאט ןסיורג םעד וצ ןטיירג סנטייצַאּב ךיז ןעמ

 ,ןייז חבושתּב ריזחמ זומ ןעמ ;ןרעװו וצ טזיילרעד ןייז יואר לָאז טלעוו

 סָאד ןפרַאד .םימוניס ןוא םיתינעּת יד ךרוד דניז ןופ טלעוו יד ןשַאוונייר

 יד ןיא ןעננורדענניירַא ןענייז סָאװ ,רודה יקידצ יד ךיז ףיוא ןעמענ

 יד ףיֹוא עיּפשמ זיא ןליוו רעייז ןוא ,רתסנה תמכח,, ןֹופ ןשינעפיט

 טקיטלעוװעג טָאה עזעקסַא ןוא תושירּפ ןופ טסייג רעד .םינוילעה תומלוע
 רעד ןרָאװעג דלַאּב ןיא סָאװו ,ןיירק ןשיטסימ ןקיזָאד םעד רעּביא

 םילבוקמ עטסקידנטיידַאב עֶלַא רַאֿפ טקנופלמַאז ןוא רעטנעצ רעטסבושח

 סוכלמ המלש  לָאּפָאנַאירדַא ןופ ןעמוקעג זיא ןיהַא .םייצ רענעי ןופ

 טיילנַאּב ,ורַאק ףסוי קסופ רעטמירַאב רעד ,רערערַאפ רעקידתובחלתה

 אב 'מע ,16 ףד ,"םילשורי יחנש; 1

(20) 
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 ןייא ןיא ןטלַאהענ טָאה סָאװ ,''דינמ,, ןגנערטש שיטעקסַא ןייז ןופ

 םנופ ןריפרַאפ ןזָאל םינ ךיז לָאז רע ,'ןוז ןטּבילעג ,, ןייז ןענערָאװ

 ,טלעוו רעד ןופ תוואּת יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז רעמ סָאװ ןוא ''ערח רצי ,

 .1 רעסַאו קנורט רעקירעביא ןַא ןעוועג טנכערראפ ךיוא זיא סע עכלעוו וצ

 ןעוועג םש-הגוק ךיז טָאה סָאװ ,ךישלא השמ ,דימלת סוראק טָאה טרָאד

 תושרד עקידרעייפ ןטלַאהענ ,'השמ תרוּת ,, הרוּת ףיוא שוריּפ ןייז טימ

 "רעד ֹוצ ידכּב ,ןייז הבושּתּב ריזחמ לָאז ןעמ ,םלוע םעד טנרָאװעג ןוא

 יבא:דוד 'ר שישי רעד ןעמוקענ ךיוא זיא תפצ ןייק .הלואג יד ןרעכיג |

 ,5בוקמ רעקידתובהלתח ןוא ידומלּת רעטמירַאּב רעד ,(ז"'בדר 'ועד) ארמיז

 "'תולכיח,, עשלמיה ןּביז יד ןוא ''תוריפס,, ןעצ יד ןעגנוזַאּב טָאה סָאװ

 ןטיול טסַאפראפ טָאה רע סָאװ ,? ''תוכלמ רתֹּכ , ןמיה ןטנַאקאּב ןייז ןיא

 -ַאירדַא ןופ ןעמוקעגנ ךיוא זיא תמצ ןייק .? עמעָאּפ סלוריבנ ןֹופ רעטסומ

 השמ ןּב המלש רעקיטסימ ןוא רעטכיד רעטרעטסיינַאב רעד לָאּפָאנ

 ,"ידוד הכל , ןמיה ןייז טימ טכנַאמענ טמירַאּב ךיז טָאה סָאװ ,ץיּבַאקלַא

 -ניא רעקיזָאד רעד ןופ ןּבעל םעד ןנעוו םיטרּפ קיניײוװ רעייז ןסייוו רימ

 םנופ ףייהנַא ןיא ןרָאּבעג .טייקכעלנעזרעּפ רעטּבַאנַאב ןוא רעטנַאסערעט

 ןגיוצענפיוא ךיז ץיּבאקלַא טָאה , ה"י ןט16 םנופ טנעצראי ןטייווצ

 ףסוי טעקסַא ןגנערטש ןוא ?לבוקמ ןטנַאקַאּב םנופ החנשה רעד רעטנוא

 ןופ תודוס יד ןיא טפיטרַאפ ךיז ןרָאי עננוי יד ןיא ןיוש ןוא ,קַאציטיײט

 זוא ורַאק ףסוי טימ םעדניירֿפַאּב ךיז רע טָאה לָאּפָאנַאירדַא ןיא .הלּבק

 ."רמסנה תמכח,, ןיא ןעווענ קסוע קרַאטש ךיז ןבָאה ןעמַאזוצ עדייּב

 סעציּכַאקלַא -- טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא ןַא תודע טנָאז םעד ןגעוו

 -ַאב-שיטעטַאּפ ןיא טלייצרעד רע ןכלעוו ןיא ? זורכ רעטכעלטנפערַאפ ַא

 ןעמאזוצ עדייב ןענייז ֹורַאק ףסוי ןוא רע ױזַא יו ,ליטס ןטרעטסייג

= 

 | | ,ו"א 11 ,3 ,,םירשמ דיגמ; עז 1

 גנוללמַאז רעד ןיא שקורדעג ןטשרע םוצ זיא "תוכלמ רתֹּכַא םז"בדריםעד 2

 ,(1703 ,קידענעװ) "ןומדק רוא,

 ארמיזייבא ךיא טדער ןעמעלּבָארּפ עשיטסימ ערעדנַא ןוא תוריפס יר ןגעװ 8

 ןגעװ שוריּפ רעשיטסימ ַא ןּבענעג טרעװ סע ּוװ ,'דוד ןגמ} ןייז וצ עדעררָאּפ רעד ןיא

 ,(1713 ,םַאדרעטסמַא) ב"א ןשִיערּבעה םעד ןופ טײטַאּב םעד

 זַא ,שנַאקַאּב זיולּב ןיא סע ,טלעטשענטסעפ םינ ןיא רָאיסטרוּבעג םעציּבַאקלַא 4

 קרעװ טשרע ןיײז תונמיחלש רותֹּב ןתוחמ ןייז טקישעג רוחּב:ןתח סלַא רע טָאה 1529 ןיא

 ,1590 ךָאנ רעטלע ןפיט ןיא רע זיא ןּברָאמשעג ,רּתסא תלגמ ףיוא שוריּפ ַא ,"יולה תונמ;

 תוחול ינש; ןופ עּבַאגסױא רעמַאררעטסמַא רעד ןיא טקורדעג ןטשרע םוצ 5
 עלַא ןיא רעטעּפש ןוא (101 ,1731) "םימי תדמחש ןיא ךָאנרעד ,(180 ףד) תירּבה

 ,"תועובש ןוקיּתע ןופ ןּבַאגסױא
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 טָאה ,ץיּבַאקלַא ,רע ןוא ,תועובש ןופ טכַאנ רעטשרע רעד ןיא ךַאװ ןעוועג
 ףסוי ,חילש ןשלמיח םעד ןעז וצ ןניוא ענעניוא ענייז טימ היכז יד טָאהעג

 העש יד זַא ,הרושּב יד טגָאזעגנָא ייז טָאה רענעי ןוא ,''דינמ,, םורָאק

 ןקיספת אלו) לארשידץרא ןייק ןזָאל ךיז ךיילנ ןפרַאד ייז ןוא ןעמוקעג זיא

 ךיילג טָאה ץיּבַאקלַא ,(תווש םיתעה לכ אל יכ לאדשי ץראל ולעו עגר

 רע טָאה לארשי-ץרא ןייק קידנעמוק ןוא ,לעפַאּב ''סדינמ,, םעד טליפרעד

 עשיטסימ לָאצ עקידנטיידַאּב א טסַאפרַאפ טָאה רע .תפצ ןיא טצעזַאּב ךיז

 זותובע ,'דמחנ רצוא; ,,המלש ןוירּפא, ,'יולה תירּב, :קרעוו

 ןוא הבושת, ,'הלּבקה תמכחל תומדקה,, ,תודוסי רשע, ,''הבהא

 ןרָאלק ַא .טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג רעּבָא זיא ייז ןופ בור סָאד 1 ערעדנַא

 1852 ןיא ןייז רעֹּבָא זנוא טיג םענַאּבטלעװ סעציּבַאקלַא ןגעוו ףירגַאּב

 .'םיבהא תליא , םירישה ריש ףיוא שוריּפ רעטקורדעג

 סָאװ --- ,ץיּבַאקלַא טנרעל --- ,ןַאמ רעקיטכרָאפסטָאג רעתמא רעד,

 ,הרות רעד ןופ ןטָאּבעג עקילייה יד טצירקעגנייַא ןענייז ץרַאה ןייז ןיא

 ןקילנמוא ןוא תורצ ערעסָאװ ,ןרילרַאפ טינ טומ םעד לָאמנייק טעװ רעד

 ןעמ טנעקרעד ןכַאז יירד ןיא .ןּבעל ןיא ןענעגענַאּב טינ םיא ןלָאז סע

 עניז רעּביא טקיטלעװענ רע (1 :?ןַאמ ןעמוופ תמא םעד טכייל

 ןוא ,רבח ןייז ןעגנערּב ףליה ןנעוו זיא ןטכַארט ץנַאנ ןייז (2 ,תוואּת

 -יורג א זיא רע (6 ,תומילש ןופ הנרדמ רעטסכעה רעד ֹוצ םיא ןריפרעד

 טכיירטש --- טרָאװ ןטימ ,דייר ןוא םישעמ ,ןעקנַאדעג ענייז ןיא וינע רעס
 סָאד ,ןייז קיטכיזרָאפ סרעדנוזַאּב שטנעמ רעד ףרַאד --- רעטנוא ץיּבַאקלַא

 זנוא טכיוהרעד טרָאװ סָאד ;הנּתמ עטסנעש סנשטנעמ םעד ךָאד זיא
 רעד, - ךָאד ןענייז רימ ,טלעוו רעד ןיא ןשינעפעשַאּב עלַא רעּביא
 טכיירטש ױזַא ,יאּבנ ןּבא וו .2 (אללממ חור) ''טסייג רעקידנדייר

 -כיוו סָאד זיא הרוּת רעד ןופ תווצמ יד וצ ענונּב זַא ,רעטנוא ץיּבַאקלַא

 -ַאֹּב ןוא טייקכעלצונ ריא ןפייר גַא ב סָאד ,הבשחמ יד טינ עטסקיט

 סאו ,טקַאסנליװ רעד ,הווצמח םויק רעד -- הש עמ יד טרעיינ ,טיימ

 פעּב רעד יװ עקַאט ןוא {? ןָאט ןקידתושממ םעד ןיא ךיז טרעּפרעקרַאפ

 ירֹּבדא ןײז ןיא םענַאזָאר םיג קרעװ עקירעּביא םעציגַאקלַא ןופ רעטסייר םעד 1
 ,162 ,| ,,המרנוּתב לארשי ימי

 א 'מע 37 ףד ,'םיבהא תליא 5

 לעּבש הרות יד זַא ,ןָא טפָא ץיבַאקלַא ךיוא םזייװ ױזַא ,יאּבנ ןּבא יװ ךיילג 5
 ינש יכמ 154 ,,םיבהא תליא} עו ,בתנבש הרוּת יו קימכיװ רעקינײװ םינ זיא הַּפ

 םיִנ ,"ואצי שודק םוקממו ?ז אלב הז ןיאש םירפע ינש םה ...תורות 'בח םהש ךידש
 עפיט ןענייז ,(15 ,ןטרָאד) טרָא רעדנַא ןַא ןיא ץיבַאקלַא ןָא םזייװ ,הרוּת רעד ןיא רָאנ
 ,רומלת םעד ןופ תוכלה יד ןיא וליּפַא םרעיינ ,ןטלַאהַאג תודופ
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 / חווצמה םויק רעד זַא ,רעביא ץיּבַאקלַא ךווא טרזח ''שדוקה תדובעג
 ףיוא ןעגנונעּפָאה ןֹוא תונוּבשח םוש ןייק טימ ןדנוּברַאפ ןייז טינ ףרַאד
 אפוג חווצמ עטליפרעד יד ,'הוצמ --- הוצמ רכש , .רכש זיא'ס ןכלעוו ַא
 -נַאנופ טינ ןענָאק רכש רעד ןוא הווצמ יד םערָאװ ,ןיול רעטסעּב רעד זיא
 םישעמ יד ,הווצמ יד :עּבלעז סָאד ןוא סנייא ןענייז ייז ,ןרעוװ טלייטעגרעד
 רעזנוא ןופ לַאװק רעד ךָאד זיא טכיל ןוא ,טכיל ךָאד זיא סָאד --- םיבוט
 -ַאּב ,השעמ עטוג יד ןליפרעד ,הווצמ יד םייקמ ןענייז רימ תעּב .המשנ
 ןיא סָאד טָא ןוא ,המשנ רעזנוא הווצמ רעד ןופ טכיל סָאד ךָאד טנייש
 רעד רעּבָא טוט .תומשנ יד רַאפ טיירנעגנָא זיא סָאװ ,ןדע-ק רעד עקַאט
 השעמ רעטכעלש רעד ןופ תוכשח יד טקעלּפַאּב ןַאד ,הריבע ןַא שטנעמ
 -.דנעמוא עריא ,שנוע ריא ךָאד זיא סָאד טָא ןוא ,המשנ סנשטנעמ םעד
 | ! םירוסי עכעל

 תומכח, יד וצ ?וטיּב ַאזַא טימ טינ ךיז טלַאהרַאפ ץיּבַאקלַא
 רעייז טנעקרענָא רע .יאּבנ ןּבא יוװ ןסיוו ןכעלטלעוו םעד וצ ,''תוינוציח
 ,תומכח עשי ד רע ןענייז ייז -- רעטנוא רע טכיירטש -- רעּבָא ,םרעוו
 -ערגַאב זיא הלשממ רעייז ןוא ,שמשה לגלג םעד רעטנוא ןיולב ןטליג ייז
 טפור --- טרָאו עכעלטענ סָאד ,רעּבָא הרוּת יד ;חטש ןשידרע ןטימ טצענ
 ,2 "ןוז רעד ןופ רעכעה זיא,,--- תובהלתה רעשיטסימ טימ סיוא ץיּבַאקלַא
 טניש -- ביל ןכעלטענ םנופ לַארטש רעקידגדנעלּב רעד ,הרוּת יד
 רעד ןָאק לנילפ עקידנרירעמיש עריא ףיוא רָאנ ןוא ,ןטלעו עלַא רעּביא
 ןופ לַאװק ןקיּבייא םוצ ןכייה עשלמיה יד ןיא ןּביוהרעד ךיז שטנעמ
 זַא ,רעכיז ןוא רָאלק זיא ץיּבַאקלַא רעקיטסימ םעד רַאפ .ןּבעל ןוא טכיל
 סנשטנעמ םעד טיײטשַאּב טָאג ןענעקרעד ןוא ןשרָאפ םעד ןיא טינ
 רעשיפָאזָאליפ ךרוד םינ ןוא ? טָאג וצ ע בי5 רעד ןיא רָאנ ,תומילש
 ךָאנ ,ןכיירגרעד תומילש עקיזָאד יד ןעמ ןָאק תורבס עשיגָאל ןוא הריקח
 -ַאֹּב רעקידרעייפ ןוא זַאטסקע ןשימרוטש םעד ךרוד 2 ''תוקיבד, ךרוד
 ףַאפ ןלַאפ סע ןוא ,ץילּב רעד יו לענש ךרוד ךיז טסייר סָאװ ,גנורעטסייג

 ינפמ .,,רחא רבד םא יכ ,םירבד ינש םניא רכשהו הוצמה יכע :40 ,ןטרָאד 1
 יב ..,הוצס הוצמ רכש ורמא הז לעו ,המשנל באשמ אוה רואהו רֹוא איה הוצמהש
 ה"הו .,.,תומשנה ןדע ןג אוחו אוהו הילע לח תוצמה רוא -- הוצמחה התושעב שפנה
 הלש ששנועה איה איחו ךשהחה תכמ הילע לוחת הריבעה התושעב שפנה יכ ,הריבעב
 ,.ףוס םהל ןיאש ןירוסייהי

 ,41 ,ןטרָאד ?

 שקשרק יאדסח א ײּברעד ךיז טּפוררַאפ ץיּבַאקלַא סָאװ ,םנַאסערעטניא זיא'ס :
 ,(36 ,ןטרָאד)

 ,55 ,ןטרָאד 4
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 -צולּפ טרעוו שטנעמ רעד ;סרעיילש עקידנליוהרַאפ ןוא תוציחמ עֶלַא םיא

 עקידנעעזלעה טמוקַאּב רע ,תואיבנ ןופ שדוקה-חויר ןטימ ןעקנָאשַאּב גנול

 ידכב .ענעגרָאּברַאפ סָאד םיא רַאפ טגיל טזיױלּבטנַא ןוא ןפָא ןוא ,ןניוא

 תוטשּפתה ןֹוא זַאטסקע ןופ הגרדמ ַאזַא ןכיירגרעד ןענָאק לָאז שטנעמ רעד

 עטרעדנװזעגּפָא ןיא ךיז ןרעטייוורעד ,תודיחיּב ןּבעל רע ןומ ,תוימשגה

 םעד ןופ טםייװ ,ץיּבַאקלַא טרעכיזרַאפ ,טרָאד ןוא ,רעדלעפ עליטש

 םנשטנעמ םעד ךיז טפעהַאּב ,למוטעג ןכעלניילק ןייז טימ ןּבעל ןקידשער

 1 ןרעפס ערעכעה יד טימ המשנ

 . ,תודע טגָאז טניירפ עטנעָאנ ןוא םידימלת סציּבַאקלַא ןופ רענייא

 "עגּפָא עליטש ףיוא ןזָאלקעװַא ךיז טפָא עקַאט טנעלפ אפונ ץיבַאקלַא זא

 ןוא ''תוקיבד, ןיא ןלַאפנײרַא רע טנעלפ טרָאד ןוא רעדלעפ עטרעדנוו

 עשיאיבנ ןקעלּפטנַא םיא רַאפ ןַאד ךיז ןגעלפ סע ןוא ,זַאטסקע ןשיטסימ

 -םילּבוקמ םעד ןופ רעטנעצ רעקיטסייג רעד ןעוועג זיא ץיּבַאקלַא ,ןעגנועז

 רעדילגטימ עלַא ןעמענפיונוצ ךיז ןגעלפ גָאטיירפ ןדעי ;תפצ ןיא זיירק

 יד ןיא ןרעדנַא ןרַאפ רענייא ןעוועג הדוותמ ךיז ,זיירק ןקיזָאד םעד ןופ

 ןגעלפ ךָאנרעד .ךָאו רעד ןֹופ ךשמ ןיא ןעגנַאנַאּב ןענייז ייז סָאװ ,דניז

 םינּפלּבקמ ןריצַאּפש דלעפ ןיא המחה תעיקש רֹאפ ןזָאל עֶלַא ךיז ייז

 ןוא ,לארשי קלָאפ םנופ ''הלכ,, עשיטסימ יד ,''אתכלמ תּבש ,, יד ןייז

 - חישמ ןגעוו ,חלואנ רעקידלַאּב ןגעוו רעדיל עקידתובחלתה ייּברעד ןעגניז

 רעטריטלַאזקע רעד ןיא טָא .טירט ענייז ןרעה ןיוש טזָאל סָאװ ,דוד ןּב

 ןפַאשעג רעטכיד רעטּבַאנַאּב ןוא רעקיטסימ רעד ץיּבַאקלַא טָאה הביבס

 "הלּכ, רעשלמיה רעד ןגעקטנַא גנעגריצַאּפש ענייז ןופ םענייא ףיוא

 לכֹּב ןעגנוזעג םויה-דע טרעוו סָאװ ,/'ידוד הכל , דיל ךעלּברַאטשמוא ןייז

 תֹּבש ינּפ הלּכ תארקל ידוד הכל; .תּבש תלבק וצ ארשי תוצומת

 תּבש םעד רימָאל ,ןגעקטנַא הלּכ רעד ,טניירפ ןיימ ,םוק --- "'!הלבקנ

 ןכעלּביל ןייז טימ טיײלגַאב סָאװ ,ןערפער רעד טָא --- ןייז םינּפ לבקמ

 "םיס א רעטכיד םייּב טמוקַאּב --- גנַאזעג-ביול םנופ סעפארטס עלַא גנַאלק

 "גיניק יד ןענעגענַאּב םייּב תובהלתה עשיטסימ יד .טײטַאּב ןשילַאּב

 ייװ ןפיס ןטיס ףיונוצ שינַאמרַאה ךיז טכעלפ ''הלכ, עשלמיחה עכעכ

 רעקידנעקנעּב רעד טימ ןוא ,טָאטש רעקילייה רעד ןופ ןּברוח םעד רעּביא

 זומ סָאװ ,לאוג ןקיטכיל םעד ןופ ןעמוק ןקידלַאּב ןפיוא גנונעפַאה

 ,..םירט עקיטכיל ענייז ןופ גנַאלק ןטימ טפול יד ןיוש זיא ?ופ ןוא ,ןעמוק

 םעד טמוק -- ''הכלנו וכל תּבש תארקל,, עפָארטס רעשימרוטש רעד ךָאנ

 ריע ךלמ שדקמ , םעד וצ רעטכיד רעד ךיז טדנעוו ,ןנעקטנַא עלא תבש

 יהיו דיי די ידע ערב:

 ,33-32 ,"ברעג רוא, ןייז ןיא ָאריאודרוק השמ 1
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 -רַאֿפ !ףיוא ייטש,, :טָאטש-ןיורק ןוא םוטקילייה סניניק םוצ --- '!חכולמ
 ! ךעמָאי ןופ לָאט םעד ןיא ןציז וצ ןיוש גונעג ,עטסיוו יד סעֶנְוֹור יד זָאל
 רַפעמ ירענתה , .רָאנעג ןייז טימ ןעמערַאּברעד ךיז ךיילנ םעוו טָאג

 יד ןיא ,רעיורט ןייד ןופ ףיוא ייטש ,ביוטש ןייד ןופ ךַאוורע --- ''ימוק

 יד ,הלואנ יד טמוק דלַאֹּב !קלָאפ ןיימ ,ךיד ריצַאּב רעדיילק עטסנעש
 ןופ גנילצָארּפש רעד ,ישי ןּב ןעגנערּב טעװ יז ;המשנ ןיימ ןופ טסיירט
 ןייד ,?מערד ןייד ןופ ךַאװרע ,ךַאװרע --- יררועתה ,יררועתה !םחל תיּב
 ןייד לָאז !טניישַאּב טכיל ןלעה ןיא ףיוא ייטש ,ןעמוקעג זיא רָאיַאק
 ידוד הכל ''!טנױרקַאּב וטכיּב ץנַאלג סטָאג טימ -- ןלַאשרע דילדלּבוי
 1 ..!הלּבקנ תּבש ינּפ הלּכ תארקל

 םייּב טבילַאּב רעייז ןעוועג ןיא 2 ''ידוד הכל , ןופ רעטכיד רעד
 ןוא ,ןטכָאלפעג ןעמָאנ ןייז םורַא ןעמ טָאה סעדנענעל ענעדיישרַאפ ,קלָאפ
 רעּבלעז רעד טימ ןדנוּברַאפ טיוט ןייז ןעמ טָאה ןזיירק-רעקיטסימ יד ןיא
 סנופ טיוט ןקיטייצירפ םעד ןגעוו ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,עדנעגעל
 ,8 ""תוכלמ רתֹּכ , ןופ רעפעשַאּב ןטמירַאּב

 טָאה ץיבַאקלַא סָאװ ,העּפשה רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןיוש ןּבָאה רימ
 ןייז זיא סיורג סרעדנוזַאּב ;זיירק-רעקיטסימ רעתפצ םעד ףיֹוא טַאהעג
 סָאװ ,רעקיטערָאעט-הלּבק ןטסקידנטיידַאּב םעד ףיוא ןעוועג גנוקריוו
 ָאריאודרוק בקעי ןֹּב השמ ףיוא --- עניטסעלַאּפ ןיא טּבעלעג טלָאמעד טָאה
 ןוא טניירפ רעטנעאנ סעציּבַאקלַא ןעוועג זיא סאו ,(ָארעװַאדרָאק)
 4 רענַאװש

 וקֹּב רעסיורג ַא ןעוועג ָאריאודרוק השמ זיא ,* דימלּת ַא סורַאק ףסוי
 רע זיא ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש ןוא רוטַארעטיל רעשידומלּת רעד ןיא
 ריפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע .תפצ ןיא הבישי שאר ןוא ןייד ןעוועג
 ןעניורק ֹוצ ייז יואר רַאפ ןטלַאהעג טָאה בריּב בקעי סָאװ ,םינּבר עבושח

 ןטנרעלעג ןשטייד םייּב ןעמונעגסיוא קרַאטש םָאה גנַאזעגּבױל טסעציכַאקלַא 1
 .מנָא קרַאטש .שטייד ףיוא טצעזרעביא סע םָאה רענעי ןוא ,ןרעדרעה ,ה"י ןט18 םנופ
 תועט ַא רָאנ םָאה רע ,ענייה רעשכיד רעד ןעװעג ךיוא זיא "וידוד הכל, םנוּפ טקיצ
 | ,ולה הדוהי זיא ךיל םנופ רעטַאפרַאפ רעד זַא ,םניימעג ןוא סטַָאהעג

 ןוא רעדיל ערעדנַא ךיוא ןּבירשעג ץיּבַאקלַא טָאה "ידוד הכל םעד רעסיוא :
 ענג ןיא לייט ַא ןוא םירוזחמ עשידרפס יד ןיא ןײרַא ןענייז יז ןופ ליימ ַא ,םיטויּפ
 ,די:בתכ ןיא ןּבילּב

 .86 יּפַאק ,"רשיה בקא עז 3

 עדעררָאּפ יד עז) רעטסעװש םעציבַאקלַא רַאפ טַאהעג הנותח טָאה ָאריאודרוק 4
 ,"ברענ רוא, סָאריאודרוק וצ

 ,"ארק ףסוי רמ דיסחה יּברו ירומא : םינומיר סדרפ ןייז ןיא טּביירש ָאריאודרוק 8
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 ףירח ןוא בר סלַא טינ ָאריאודרוק השמ טָאה ךָאד ןוא ."הכימס,, טימ

 יטערָאעט רעקידנטיידַאּב סלַא רָאנ ,ןעוועג םש-הנוק ךיז דומלּתה םי ןיא

 רעגָאװש ןייז טנעקַאּב םיא טָאה סע רעכלעוו טימ ,הלּבקה תמכח ןופ רעק

 סדרּפ, ןייז וצ עדעררָאפ רעד ןיא טלייצרעד אפונ ָאריאודרוק ,ץיּבַאקלַא

 ףיױא םייצ יד טרטּפעג ןרָאי עגנוי יד ןיא טָאה רע ױזַא וו ,'םינומיר

 םיא וצ םוט עמיטש ַא טרעהרעד רע טָאה גנוטצולּפ רָאנ ,''םלוע ילבה ,

 סטָאג יינסמיוא קיטסעּפַאּב !למערד ןייד ןופ ךאורע !ףיוא ייטש :ןפור

 ןעמוקעג םיא זיא טלָאמעד .(סורהה 'ד חּבזמ תא אּפרו) !חּבזמ ןטרעטשעצ

 ;יולה ץיּבַאקלַא המלש לּבֹוקמ רעבעלטעג רעד ''יהלאה לּבוקמה , ףליה וצ

 רענעגנרָאּברַאפ רעד ןופ ןרעױט יד ןיא טריפעגניירַא םיא טָאה רענעי

 .ןרָאװעג קידנעעז ןענייז ןניוא ענייז ןוא ,המכח

 הרבח רעד ןופ דילנטימ ַא ןרָאװעג ָאריאודרוק זיא םעדכָאנ דלַאּב

 עקַאט ןוא ,ץיּבַאקלַא המלש םורַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה סָאװ ,רעקיטסימ

 רעד רַאפ תונקּת יד ןּבירשעג ָאריאודרוק טָאה גָאלשרָאפ סעציבַאקלַא ףיוא

 ןייז םקידנערַאפ אריאודרוק טָאה םעדכָאנ דלַאּב .1 הרבה רעקיזָאד

 טכַאמעג טנַאקַאּב ךיילג טָאה סָאװ ,? ''םינומיר סדרּפ,, קרעוו לַאטיּפַאק

 טוװּורּפ קרעוו ןייז ןופ םירעש 92 יד ןיא .לארשי תוצופּת לכּב ןעמָאנ ןייז

 ףיוא הלּבקה תרוּת רעד ןגעוו דליּב קידנעטשלופ ַא ןבעג וצ ָאריאודרוק

 -חלּבק עקידרעטעּפש יד ןיא ןוא ''רהוז , ןיא ּפִא ךיז טלניּפש יז טייוו יוו

 ןקיזָאד םעד ןופ םייטַאּב םעד ןצַאשוצּפָא קירעהעג רעּבָא ידכּב .םירפס

 םימ ,טרּפ ןקיטכיוו ןייא טכַארטַאּב ןיא ןעמענ ייּברעד ןעמ זומ ,קרעוו

 ָאריאודרוק ,טנכערעג קיניײװ ץנַאנ טציא זיּב ךיז ןּבָאה רעשרָאפ יד ןכלעוו

 ןּבא ריאמ רעיינרָאפ ןייז ''םינומיר סדרּפ,, םעד ןיא טינ וליפַא טנַאמרעד

 סדרפ, ןטימ ''שדוקה תדוכע, םעד רעּבָא ןעמ טכיײלנרַאפ ;ואֹּבנ

 קרַאטש ךיז טָאה ָאריאודרוק זַא ,קפס רעסיוא טּביײלּב ןַאד ,''םינומיר

 םידומע עצנַאג טרָאד ןופ ןעמונעג ,קרעו סיאבג ןּבא טימ טצונַאּב

 .8 טרָאװ ייּב טרָאװ טעמּב

 -ָארּפ סָאד ''םינומיר סדרּפ,, ןיא טטענרַאפ טקנוּפ ןלַארטנעצ םעד

 רעש , -- רעש ןטרעפ םעד ןיא טלדנַאהַאּב לעיצעּפס טרעוו סָאװ ,םעּב

 ייז ןענייז יצ :תוריפס יד ןופ תוהמ ןתמא םעד ןגעוו ,''םילכו תומצע

 טכעלטנפערַאּפ ןטשרע םוצ טָאה ,ןטקנוּפ 26 ןופ ןעײטשַאּב סָאװ ,תונקּת יד 1

 ,294--292 ,|| ,560669 זמ ןט02/פז0 ןיא רעמכעש

 ,1586 ןיא קידענעװ ןיא טכעלטנפערַאּפ ןטשרע םוצ 2 |

 ּפַאק ,'א קלח ,26 'ּפַאק ,3 קלח ,"שרוקה תדובע, ,ליּפשייּב םוצ ,עז 9

 ,9 ןוא 4 'ַּפַאק ,4 רעש ,ןטרָאד ,1 יּפַאק ,20 רעש ,"םינומיר סדרּפע ןוא 121
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 ייֵז ףרַאד ןעמ רעדָא ,(תומצע) ןצנעטסיסקע עקידנעטשּבלעז ,ערעדנוזַאּב
 םעד רעביא ,עיצַאנַאמע רעכעלטעג רעד ןופ םילּכ סלַא ןטכַארטַאּב זיולּב

 רעטסגרַאה רעד טימס ןדנוּברַאפ גנע ױזַא זיא סָאװ ,םעלּכָארּפ ןקיזָאד

 עטצענערגַאּב סָאד טײטשטנַא ױזַא יו :טלעטש הלּבק יד סָאװ ,עגַארֿפ
 עלעירעטַאמ ןוא עכעלרעּפרעק סָאד ,ןכעלדנעמוא םנופ עכעלדנע ןוא
 תורוד עצנַאג רָאנ טינ ט?ּבירנעג ןֹוא טשרָאּפעג ןּבָאה -- ןקיטסייג םנופ
 רעקיטנַא רעד ןופ רעקינַאטַאלּפָאענ יד ךיוא טרעיינ ,םילּבוקמ עשידיי
 טָאה טייז ןייא ןופ .םוטנטסירק ןטלַא םנופ רעקיטערָאעט יד ןוא ,טלעוו
 ןטנעמורטסניא סלַא זיולּב טכַארטַאּב ''ןעעדיא,, ןוא ''ןטפערק , יד ןעמ
 ןטפערק יד ,ייז ;ןֿפַאשַאּב טלעוו יד טָאנ טָאה ייז ךרוד סָאװ ,םילּכ ןֹוא
 עכלעוו טיול ,ןרעטסומ ןוא רעדליּברַאפ יד ךיוא רעּבֶא ןענייז ,ןעעדיא ןוא
 טָאה ױזַא .טלעוו רעד ןופ טייקיטרַאליפ עצנַאג יד ןפַאשַאּב טָאה םָאנ
 תוהמ םעד ןגעוו ןעמוק טנָאקעג טינ רמג ןקיטליגדנע ןייק וצ ךיוא ןעמ
 -סנגוקעלּפטנַא סלַא ןטכאדטַאּב זיולּב םיא ןעמ ףרַאד יצ ;'!סָאגָאל,, םנופ
 -בלעז סלַא רעדָא ,סעצָארּפ-סגנופַאש ריא ןיא םײהטַָאג רעד ןופ ןעמרָאפ
 הרשפ ַא ןכַאמ טווּורּפ ָאריאודרוקס .טפַארק עקידנריטסיסקע עקידנעטש
 ,עיצַאנַאמע) גנולַארטשסיױא סטָאג סלַא .ןטקנוּפדנַאטש ייווצ יד ןשיווצ
 ןקיניײרַאפ סָאװ ,ןטפערק עקידנּפַאש עשימַאניד תוריפס יד ןענייז (תוליצַא
 ,ייז ;תודחַא רעקידנעטשלופ ןיא טײהטָאנ רעד ןיא ןעמַאזוצ עלַא ךיז
 ןופ טפַארק עקידננעװַאּב יד ,המשנ יד ךיוא רעּבָא ןענייז ,תוריפס יד
 ןֹופ סרענערט יד ןענייז סָאװ ,''םילּכ , יד טָא ןופ ,שובל ןרעסיוא רעייז
 ןוא .רעדנוזַאּב הריפס עדעי ןענעכײצַאּב רימ עכלעוו טימ ,ןעמענ יד
 ךיז ןקעלּפטנַא ייז --- ',םישובל,, ערעסיוא ןוא "'םילּכ ,, יד ,ייז עקַאט
 ןוא .ןעמרָאפ עכעלרעּפרעק ןױא עכעלדנע ןיא גיוא סנשטנעמ םעד רַאֿפ
 ןָאק המשנ סנשטנעמ םעד ןופ טייקיצנייא ןוא טיײקצנַאג יד יו טקנוּפ
 -נונעװַאּב ןוא םישעמ עקיטרַאליפ יד ךרוד רָאנ ןקעלּפטנַא זנוא רַאפ ךיז
 ןענייז סָאװ ,תוריפס יד ךיז ןקעלּפטנַא ױזַא ,םיובא ספונ םעד ןופ ןעל
 עכעלרעסיוא ערעייז ךרוד ,טָאנ ןופ גנולַארטשסױא ןוא תוחמ רעד
 ,1 ןעמרָאפ עטסקיטרַאנדיײשרַאפ יד ןיא ,'םילּכ , יד ,םישובל

 ןוליצאה תתליחתב יכ :אוה עדנש יוארש המ} :'א 'םע ,18 ףד ,ןטרָאד 1
 תודחא לכה םהו אוחו וב תודחיתמ ותומצעמ םה רשא תוריפס רשע ףוס ןיאה ליצאה
 םהש תומשב תובוקנה תוריפס רשעב תושבלתמו המשנ םה הלאה ּתֹוריפסחו ןהמילש
 ךותב תוטשפתמה המשנה ןהו ארובה תומצע םה תוריפסה יכא :22 ,ןטרָאד ,"םילכ
 המשנ אוח יכ תומשנל המשנ ףוס-ןיאה ארקי הז ךרד לע הנהו ,םילכ םהש תוריפסה
 לכונ אלו תהא איה םדאה תמשנש ומכ .,,םילולעה ראש לא תומשנ ןהש תוריפסל
 ," וכו וכו ןכ ףונה ירבאַב תוארנה היתולועפב קר התתמא גישהל
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 טלעטש םעלּבָארּפ רעקיזָאד רעד טיס גנודניּבראפ רעסיוועג ןיא
 תודימ סטָאנ ןגעו עגַארפ רעד ףיוא ּפִא תוכירַאּב ָאריאודרוק ךיוא ךיז
 (2 'מונ ענַאלייּב ,דנַאּב רעטירד) רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ ,ןטוּבירטַא ןוא
 ךעלטייד ןוא רָאלק ױזַא טרילומרָאפ ָאריאודרוק ּוװ ,עלעטש יד טריטיצ
 טייהכיילג רעקידנעטשלופ ןנעו קנַאדעג ןטגָאזעגסױרַא ''רחוז,, ןיא םעד
 זַא ,ה"'ד ,ןלאער ןוא ןלַאעדיא םעד ןשיװצ ,ןייז ןוא ןעקנע ד ןשיווצ
 -- ךה ונייה ןענייז ,ןייז ףרַאד סָאװ ,סָאד ןוא זיא' ס סָאװ ,סָאד
 ענונּב ןוא .שטינ קוליח םוש ןייק ייז ןשיווצ זיא'ס ,עּבלעז סָאד ןוא סנייא
 -נעקנעד רעד :ןפידגַאּב יירד יד תוהמ ןייז ןיא ףיונוצ ךיז ןסיג טָאג וצ
 ,תודחַא רעקידנעטשלופ ןייא ןיא --- עטכַאדעג סָאד ,ןעקנעד סָאד ,רעקיד
 ןענעכייצַאּב טינ ,ןטוּבירטַא םוש ןייק טימ ןדיילקַאּב טינ ןעמ ןָאק טָאג

 -- .'תוריפסה םה םה תומשה , ,ןעמָאנ םוש ןייק טימ םיא ןעמ ןָאק

 ןיא טָאג ךיז טקעלּפטנַא ייז ךרוד סָאװ ,תוריפס יד זיולּב ןּבָאה ןעמענ
 ךָאד זיא אפוג רע --- גולק זיא טָאנ ןגָאז טינ ןָאק ןעמ .1 םישעמ ענייז
 ןיא רע ,''םיִלּכ ,, ענייז ךָאד ןענייז סָאװ ,הניּב ןוא חמכח ןופ רוקמ רעד
 ,2 תומשנ עלַא ןופ המשנ יד ,רעטכילעג עלַא ןופ לַאוװק רעד

 ןייד ךיוא ךָאד זיא רע ,רעקיטסימ רָאנ טינ רעּבֶא זיא ָאריאודרוק

 רע סָאו ,םעד ןיא ןקרעמַאּב עקַאט ךיז טזָאל סָאד .הבישי-"שאר ןוא
 ףפומליּפ טימ ןּבענּפָא ליפ ךיז ףרַאד ןעמ זַא ,רעטנוא טּפָא ױזַא םכיירטש

 ,םילבוקמ יד ףיוא םערתמ קרַאטש וליפַא ךיז זיא רע ןוא ,םיקסוּפ ןוא

 ןוא טניישעג טינ לָאמייק ייז ףיוא טָאה לוּפליּפ ןופ טכיל סָאד , סָאװ
 "ראפ ןעמ רעדייא .2 ןריפסיוא עשלַאפ וצ ןעמוקעג ייז ןענייז רַאפרעד

 רעירפ ןעמ ףרַאד ,ָאריאודרוק טנרעל ,הלּבק ןופ תודוס יד ןיא ךיז טסיט
 טימ חוס םעד ןפרַאש ןוא םיקסוּפ ןיא יקּב ןרעוו ,ןענרעל ארמג ליפ

 טימ ןּבעגּפָא ךיז גלָאפרעד סיורג טימ ןעמ ןָאק טלָאמעד טשרע ,+ לוּפליּפ
 ןופ דניז רעד טימ ייּברעד ןרעו טלכיורטשעג טינ ןוא תינויע הלּבק

 .5 םומזימרָאמָאּפָארטנַא ןוא המשנה

 ,35--24 ,"ברענ רוא, ;12 ,ןטרָאד 1

 אוהש הנוכה ןיא המכח ארקנ תוריפסהש תויה םא יִכע :20 ,'םינומיר םדרּפע

 הניבה ךותמ ןיבמ וניאש ןובנ ארקנ ותויה םע הניבה ןכו ,תאוה המכחה ידי לע המכח
 ,"תומשנל המשנ ,תורואמה רוא ,,,הניבהו המכחה רוקמ אוח :הּברדא אלא תאזה

 הגנ אלו םהימימ לופלפה רוא ןאר אלש :'א 'םע 46 ףד ,"ברענ רוא; 8

 | ,"הרושה ולקלקו םהילע ורוא
 לכויו לגרומ היהיש ידכ קמועב לופלפב לנרומ היהיש ךירצ, : 20--19 ,ןטרָאד 4

 ינידּב וסרכ אלמל וטצע קברש וז המכחב ןװכח עיגי חזבו םילשמהמ םירמאמח טישפחל
 ,טשפה ךרדבכ תוװצמה 'יפו ארמג

 628 ,טרָאד 5
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 -הלּבק רעקידנטיידַאב רעט שרע רעד ןעוועג ןזיא ָאריאודרוק

 ןוא ,ןדָאּב ןשיניטסעלַאּפ ןפיוא ןסקַאװעגפיוא זיא סָאװ ,רעקיטערָאעט

 1 ןּבעל ןצרוק ךרעב ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד ןיא ךָאנ .רעטצעל רעד ךיוא

 רעתפצ םעד ןיא ױזַא יו ןנייצרעּביא ךיז טנָאקעג ןיילַא ָאריאודרוק טָאה

 עשיטערָאעט ןייר וצ סערעטניא רעד רעכַאװש ץלַא טרעוו זיירק-רעקיטסימ

 טמענרַאפ ןָאנּבוא םעד ןוא ,ןעמעלבָארּפ עשיפָאזָאליפ-זעינילער ןוא

 -קַארּפ ןופ ןגַארפ ענעדנוּברַאפ ריא טימ יד ןוא תישעמ חלּבק יד רעמ ץלַא

 טייקיטעט עשירַארעטיל יד טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט ,לַארָאמ רעשיט

 סעמעוו ,שַאדיװ יד השמ ןֹּב והילא -- דימלת ןטסיירט סָאריאודרוק ןופ

 ןופ ''וּב לֹּכ  סלַא ןטלָאגעג תורוד עצנַאנ ןופ ךשמ ןיא טָאװ'ס קרעוו
 ,.סקלָאפ רַאפ רעטסומ סלַא טנידעג ןוא ,ץרא-ךרד ןוא טיײקיטכרָאפסטַאג

 ךיז שַאדיװ יד טָאה טיוט סניּבר ןייז ךָאנ ,רוטַארעטיל,רסומ רעכעלמיט

 םוידנעּפמָאק א םֹרָאפ רעשיטַאמעטסיס ןיא ןפַאש עּבַאנפיוא יד טלעטשעג

 שרפמ ןייז ןוא ''רהוז,, םנופ דוסי ןפיוא ?ַארָאס רעשיטקַארּפ ןופ

 ,.2 ָאריאוררוק

 טקעמשענ טינ וליפַא ןּבָאה סָאװ ,יד רַאפ טינ ןוא םירוּב רַאפ טינ ,,

 ּבָאה -- עדעררָאפ רעד ןיא שַאדיװ יד טרעלקרע -- המכח ןופ חיר םעד

 רַאפ טרעיינ --- המכח תישאר וּב שיש ימ ךַא ,ןּבירשענ קרעוו ןיימ ךיא

 המכח, רעד ןופ תודוסי עטשרע יד ןסָאנעג ןיוש ןֹּבָאה סָאװ ,יד

 תישאר , .''הלּבקה תמכח רעד ןופ ,ןסיוו | ת מ א םעד ןופ --- '/תימינּפה

 ,רוּביח ןקיד סשַאדיװ יד ןופ ןעמָאנ רעד עקַאט זיא סָאד -- ''המכח

 -- .המכח תישאר, ןּבענעג ןעמָאנ א רַאפרעד קרעוו ןיימ בָאה ךיא,,

 תישאר , ?ּבירשענ ךָאד טייטש סע לייוו --- רעסַאפרַאפ רעד טרעלקרע

 ,אטח תארי ,'ד תארי---וויטַאמ רעקיזָאד רעד עקַאט טָא ןוא ,"' 'ד תארי המכח

 -רסומ ןננערטש-שיטעקסַא ןקיזָאד םעד ןופ ןָאטדנורנ רעד זיא---םימש תארי

 איה האריהש , ;? ךוּב סָאד ןֶא ךיז טּבייה ''האריה רעש ,, ןטימ .רפס

 טכיירטש --- הרוּת רעד ןיא וליפַא ,ןעמעלַא רַאפ טייג הארי .-- '!רקיעה

 חבהאו רַאפ טנַאמרעד 'ד תארי טרעוו --- רעסַאפרַאפ רעד רעטנוא

 ןזָאלוצרעּביא ןזיװַאב רע םָאה ךָאד .םלַא רָאי 48 ןּברָאטשעג זיא וריאודרוק 1

 רעּבָא ןענייז קרעװ ענייז ןופ לייט רעקידנמיײידַאּב ַא .השורי עשירַארעטיל עסיורנ ץנַאג ַא
 רהוו ףיוא שוריּפ רעקידנע3:16 ,רעסיורג קיטלַאװג ַא יז ןשיװצ ,די:בתּכ ןיא ןּבילּבעג
 ,'א 'מע ,36 ףד ,עּבַאגסיוא .צענעװ ,"תורודה ארוקע :עז) "רקי רואע ןעמָאנ ןרעטנוא

 םוצ ,15705 ןיא רדא ןיא געט 18 טקידנערַאּפ ׁשַאדיװ יד טָאה קרעװ ןייז
 ,1518 ,קידענעװ ןיא םקורדעג ןטשרע

 רעש ,הבהאה רעש ,האריה רעש ;םירעש 5 ןופ םײטשַאּב קרעװ עצנַאג סָאד 5
 ,הונעה רעש ,השו-קה רעש ,הבושּתח
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 רעד -- ? .אטח םוש ידיל אובי אלש אריל ךירצ הנושאר, .1'ד תא

 טרזח ,ןעמוק טינ דניז ןייק וצ לָאז רע ןּבָאה ארומ לּכ-םדוק ףרַאד שטנעמ

 -עג ףרַאד שטנעמ רעד ;'המכח תישאר , לעּב רעד רעּביא לָאמ ערערעמ
 תולייח עצנַאנ םיא ףיוא ןרעיול טירט ןוא טירש ןדעי ףיוא זַא ,ןעקנעד

 ,געוו ןקיטכיר םנופ ןריפּפָארַא ןוא ןרָאנרַאֿפ םיא ןליוו סָאװ ,הלּבח יכַאלמ

 יד ןצרַאה ןייז ןיא ןקעוורעד ,, ןוא רענעַײל םעד ןקערשוצנייַא ידכּב ןוא

 טימ רעסַאפרַאפ רעד טּבײרשַאּב ,(האריל בלה ררועל) ''דניז רַאפ ארומ

 רענעייל םייּב ידכּב .,5 רבקה טוּביח ןופ םירוסי עסיורג יד םיטרּפ עֶלַא

 עקידננלָאפ רעסַאפרַאפ רעד טלייצרעד ,המיא יד ןקױַאטשרַאפ רעמ ךָאנ

 ןיא ,קרעוו עקיזָאד סָאד טּביירש סָאװ ,רימ וצ --- בתוּכח ינא,, :השעמ
 םעניימ ןופ המשנ יד טכַאנייּב םולח ןיא ןעמוקעג 1870 לולא שדוח ןיא
 יז ךיא ּבָאה .רעירפ םישדח יירד טימ ןּברָאטשעג זיא סָאװ ,ןטנַאקַאּב א
 "רעד ץֵלַא רימ יז טָאה ,טלעװ רענעי ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,טגערפעג

 ןעמ ןַא ,רימ רַאפ טגָאלקעג ךיז ןוא רבקה טוּביח ינינע ןגעוו טלייצ

 ,רעגנערטש ךס ַא דניז ענעגנַאנַאּב יד רַאפ םלוע םענעי ףיוא טרָאד טפָארטש

 תכסמ , טייג רבקה טוּביח ךָאנ טשרע ןוא .+ ?ןעניימ ןשטנעמ רימ יו

 רעטלַא רעד סיוא ףיונוצ טלמַאז ''המכח תישאר ,, ?לעּב רעד ּוװ ,''םנהינ

 ןוא ,םונהינ ידודמ העבש עקידארומ יד ןגעוו תועידי עלַא רוטַארעטיל

 יד סָאװ ,םישק םייוניע ןוא םירוסי עלַא יד ךעלטיירּב ץנַאנ טּביײרשַאּב

 -ַאּב ראפרעד ףרַאד שטנעמ רעד .-* ןייטשוצסיוא טרָאד ןּנָאה עקידניז

 םענעגנַאנַאב ןדעי רַאפ ןבָאה חטרח ןװא ןייז הבושתּב ריזחמ ןעז סנטייצ

 ךיז זיא ןעמ סָאװ ,םעד ןיא זיולּב טינ רעֹּבָא טייטשאּב הבושת יד .אטח

 ךיוא זומ ןעמ ,דניז רענעננַאנַאּב רעד ןיא ץוּביק ןצנַאנ ןרַאפ הדוותמ

 רעד ןוא .ףונ ןקידניז םעד ןקינייּפ ןוא שנוע ןרעווש ַא ךיז ףיוא ןעמענ

 סע שנוע ןַא רַאפ סָאװ ,ךעלטקניּפ ץנאנ סיוא טנכער ''המכח תישאר,

 טימ טסידניזעג רעוו טָאה .רעדנוזַאּב הריבע ןוא אטח ןדעי רַאפ טמוק

 -ניוו ןצנַאו ַא ןופ ךשמ ןיא שנוע סלַא רע ףרַאד ,שיא תשא רעדמערפ ַא

 "רעד ןוא ,העש א גָאט ןרעי זייַא ןפיוא רעדָא יינש ןיא טעקַאנ ןציז רעט

 -עמ ןשיװצ טעקַאנ גָאט ןדעי העש עצנַאנ יא ןציז רעמוז ןצנַאנ ַא ךָאנ
 רעליוה רעד ףיוא טייצ עצנַאנ יד רע ףרַאד ןפָאלש ;ןעניּב רעדא סעקשער

 ,(עבַאנסױא רעטשרע רעד סיױל ןרימיצ רימ) "ּב 'מע ,6 ףד ,"המכח תישאר, }

 ,24 ,ןטרָאד 2

 .45 ,ןטרָאד שכ

 ,46 ,ןטרָאד 4

 ,54--4/ ,ןטרָאד שג
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 -ַאֹּב ַא ןופ ךשמ ןיא ןעמ ףרַאד העובש רעשלַאפ ַא ראפ .ןשיק א ןָא ררע

 ךיז ןוא ,ץוּביק ןצנַאג ןרַאפ ןייז חדוותמ גָאט ןדעי ךיז טייצ רעטמיטש

 ףרַאד (ורבח תא ןישלמה) הריפמ ַא רַאפ .תוקלמ ןנָאלש ןזָאל לָאמטפָא

 ןוא תוקלמ ןנָאלש ןזָאל ךיז ,םיתינעּת ןטסַאפ רָאי ייווצ ןופ ךשמ ןיא ןעמ

 ןישלמ טָאה ןעמ ןעמעוו ,יד ייּב הליחמ ןטעּב ןּבעל ןצנַאג םנופ ךשמ ןיא
 1 וו" 'זַאא וו"זַאא ,ןעוועג

 -נירַא טינ ןוא ןויסנ םוצ ןעמוק טינ לָאז שטנעמ רעד רעּבָא ידכּב

 יד ןופ ןרעטייוורעד ךיז שטנעמ רעד ףרַאד ,דניז ןופ ץענ יד ןיא ןלאפ

 --- .'רבוע לצכ , ךָאֹד זיא סָאװ ,טלעוו רעקידניז רעד ןופ ,םיגונעּת עשידרע

 ןוא ןכַאל זַא ,ןעקנעדעג שטנעמ רעד לָאז , .טייגרַאפ סָאװ ,ןטָאש ַא יו

 .עסידהזה-םלוע יד ,, .(ויפ קוחש אלמל םדאל ול רוסא) '"דניז ַא זיא ןטָאּפש
 יר ןופ ןעמאטש -- ''המכח תישאר,, לעּב רעד טנרָאװ --- םינונעּת
 -- חור-תחנ טסָאה ןוא ןָאט ליֹוװ ריד טסוט וד ּוװ טרָאד , {? ''תוּפילק

 .וצ טננערּב ןסע ךָאנ ןייז רעיול סָאד, .*"גרטקמ ןטש רעד זיא טרָאד

 { ''המשנ יד רעּבָא ןקרַאטש ,רמוח םעד ּפִא ןכַאװש םיתינעת, 1? ''דניו

 ---זיא תודימ עטסנעש יד ןופ ענייא ןוא ,םילטּב םירבד ןדיימ ףרַאד ןעמ,

 ןעמוקעג -- שַאדיו יד ייּברעד טלייצרעד --- לָאמַא זיא'ס,, .חקיּתש

 -ענ גנַאל טינ זיא סָאװ ,קידצ א (אריאודרוק) ןיּבר ןיימ וצ םולח ןיא

 ,רעמוז םניא ןוז יד יו טניישעג טָאה קידצ רעקיזָאד רעד ןוא ,ןּברָאטש

 ןיימ טָאה .הלדבה ַא יװ טכיילענ טָאה ּפָאק ןייז ףיוא רָאה רעדעי ןוא
 וצ ןעוועג חכוז רע טָאװ םיבוט םישעמ ערעפָאװ רַאפ :טגערפעג םיא יּבר
 רעד רַאפ זיא סָאד :טרעפטנעעג קידצ רעד םיא טָאה ?דָאנעג סיורג אזַא
 םירבד ףיוא ןעוועג ובוע טינ לָאמ ןייק ּבָאה ךיא ,ןגייווש ןופ הדימ
 +5 "'םילטוב

 ,ריפסיוא םוצ םעד ךרוד ןעמוק תועט ַא ןעוועג רעּבָא טלָאװ סע |
 זַא ןוא הרוחש"-חרמ ןיא טליהעגנייֵא זיא ''המכח תישאר , לעּב רעד זַא
 סנשטנעמ םעד ןוא ,רעמָאי ןופ לָאט ַא ןגיוא ענייז ןיא זיא טלעוו יד
 ןענעייל --- ןכַאז יירד , .ןרערט ןוא רעיורט ןופ לַאװק ַא --- געווסנּבעל

 ,186- 185 ,ןטרָאד 1

 ,200 ,ןטרָאד

 ,281 ,ןטרָאד

 ,281 ,ןטרָאד 48 05 ןפ

 לישחחלו המשנה חכ ריכגהל ידכ תינעתחל ךירצע 1171 ,168 ,167 ,טרָאד ?
 ,"רמוחה תא

 ,102 ,ןטרָאד 0
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 לָאז רע ידכּב ,ןציזַאּב שטנעמ רעד ןומ -- 'המכח תישאר  ןיא רימ

 ןטימ רעפעשַאב םעד ןּבָאה ביל ןענָאק ןוא םיהלא ארי רעתמא ןַא ןייז

 אלא הרוש הניכשה ןיא, .1 ''חחמש ןוא ןוחטיּב ,הנומא :ןצרַאה ןצנַאג

 עתמא טשרעה סע ּוװ ,טרָאד רָאנ סור הניכש יד -- ''החמש ךותמ

 ןוא ,תובצע ךרוד טינ ןקעוורעד ךיז ןָאק האובנ חֹור רעד, .2 דיירפ

 "רעד ןעמ ןָאק הרות יד,  החמש ךרוד רָאנ ,טייקיזָאלטומ ךרוד טינ

 ךיוא עמ ןָאק ןעניד טָאג ןוא .,4 דיירפ ןופ לַאװק ןכרוד רָאנ ןּברעוו

 עב רעד ,''החמשב 'ה תא ודבע , ;טייטש קוסּפ ןיא יו ,דיירפ טימ רָאנ

 ןוא -עּביל יד וצ טפַאשטנייפ סיורג טימ ךיז טלַאהרַאפ ''המכח תישאר,

 דירפהל,, םרוג ןענייז ייז לייו ,"ןענניז ןעיורּפ,, סָאװ ,רעדיל-טסול

 ;לַאװקסנּבעל םנופ המשנ יד ןרעטייוורעד ייז --- ''םייחה רורצמ המשנה

 נעמ ייז -- םידסח טסטָאנ ןופ קנעדנָא םוצ תוחּבשתו תוריש ירבד רעּבָא

 ---לייוװ ,5 םינוגינ עכעליירפ טימ ןטייצלָאמ ןוא תונותח ףיוא ןעגניז ןעמ

 ןביוהרעד רעדיל עכלעזַא '!ךרבתי ומשב תוקבד םימרונ הרותה יהיש ,

 םנופ ןרעטייוורעד ןגעװ טינ ..!ךרּבתי טָאנ וצ ןרעטנענרעד ןוא

 סָאד ןקילייה ןנעװו טרעיינ ,'המכח תישאר, לעב רעד טגרָאז ןּבעל

 ןבעל סנשטנעמ םעד !תּבש ולוּכ וצ עקידנכָאװרעד סָאד ןּביוהרעד ,ןּבעל

 טינ לּבוקמ רעתפצ םנופ םענאבטלעװ םעד טיול ןיא טלעװו רעד ףיוא

 םנופ עלָאר יד זיא קיטכיוו ןוא סיורג רעייהעגמוא --- קיטשינ ןוא ןיילק

 ךָאד זיא המשנ סנשטנעמ םעד םערָאװ ,סָאמסָאק םעד ןיא ןשטנעמ

 ,רעדינ רעד ןיא ָאד טעשזדנַאלּב יז .? ןעלמיה יד ןיא טָאנ ןופ לייט ַא

 רעדעי ,7 טכיל עכעלטעג סָאד ,דובּכה אסּכ רעד ךָאד זיא שרוש ריא רעּבָא

 טימרעד רע ןזיא ,טיינַאּפ שטנעמ רעד סָאװ ,דניז עדעי ,טירט רעשלַאפ

 םרונ) ןטלעװ עּלַא רָאנ ,המשנ ןייז ןוא ךיז זיולּב טינ סטכעלש םרוג
 -עדלָאג רעד זיא ,ןשטנעמ םנופ המשנ יד ,יז .(תומלועה לכלו ושפנקו ןל

 ,142 ,ןטרָאד }

 ,121 ,ןטרָאד ?

 אלא תולצע ךותמ אלו תובצע ךותמ אֹל הרוש האובנה ןיא ;146 ,ןמרָאד 5

 ,"החמש ךותמ

 ,284 ,ןטרָאד 4

 ןיא ה"בקה לש וידסח ןורכוו תוחּבשתו תוריש ירבד לבא !127 ,ןטרָאד 5
 לוקב תואתשמ יתבבו םינתח יתבב םרמואל לארשי לכ גהנמ תאומ ןענטנ לארשימ םדא
 ."תאוב החימש ימ וניאר אלו החמש

 ,"לעממ חולא קלח אוה ותמשנ םדאה יכע 171 ,ןטרָאד 6

 ,80 ,79 ,ןטרָאד 7
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 ,טייקצנַאג שינָאמרַאה ןייא ןיא ןטלעוו עלַא טדניּברַאפ סָאװ ,םעדָאפ רענ

 ןופ דניז יד ראפרעד זיא סיורג .1 טסייג ןכעלטעג ןטימ ייז טכיױהַאּב

 וצ טינ ךיז טסיילפ סָאװ ,דנַאּברַאפ ןקיזָאד םעד טסיירעצ סָאװ ,םעד

 טימ רימ ןענייז ןדנוּברַאפ גנע .םעדָאפ םענעדלָאג םעד רעטייוו ןעניּפש

 איהש המשנה) ''םיא ןופ קלח ַא ךָאד זיא המשנ רעזנוא,, לייוו ,טָאג

 טימרעד רע טקילייה --- ךיז טקילייה שטנעמ רעד ןעוו ןוא ,(ונממ קלח

 ןענַאוװ ןופ שרוש ןשלמיה ריא ךיוא רע טקילייה םעד ךרוד ןוא המשנ ןייז

 5 טמַאטש יז

 סָאד ןקילייה וצ ,המשנ יד ןקילייה וצ געוו רעטסרעכיז רעד ןוא
 ---גנוגייצרעביא רעטסעט ''סהמכח תישאר , לעב םעד טיול זיא סָאד ,ןּבעל

 -טעג ַא הווצמ רעדעי ןיא טעז שַאדיוװייד .תווצמה םויק ןופ געוו רעד

 ,ץנַאלג ןכעלטעג םנופ גנוקעלּפטנַא ערַאּברעדנּוװ ַא ,עירעטסימ עכעל

 סָאד ןיא תווצמ עכעלטעג יד ןופ רמוש רעיירט ןוא ןהוּכ רעד ?ייוו ןוא

 עלַא ןופ לרונ םעד קלאפ עשידיי סָאד ךיז ףיוא טנָארט --- לארשי קלאפ

 קלָאפ ןכרוד עקַאט רָאנ ,לארשי קלָאפ סָאד טקילייהענ טָאה טָאנ ,ןטלעוו

 -עג טָאנ טָאה ױזַא; .טייקילייה סטָאג טקעלּפטנא ךָאד טרעוו לארשי

 םישדקתמ םתא !ראפתא ךב רשא לארשי ;לארשי קלָאט ןייז וצ טגָאז

 שַאדיװ-יד טכיירטש ,עקַאט רַאפרעד טָא .? "!םכב שדקתמ ינאו יב
 יהלא , ,ןטלעװ עלַא ןֹופ רעפעשַאּב רעד אוה-ךורּב טָאנ טסייה ,רעטנוא

 קלאפ ןכרוד טקעלּפטנַא טרעו ץנַאלג רעכעלטענ ןייז ?ייוו ,''?ארשי

 טלעװ יד ךיוא טלָאװ ,ןייז טינ לָאז לארשי קלאפ סָאד ןעוו ןוא ,לארשי

 טקעלּפטנַא ןעוועג טינ טלָאװ טייקסיורנ ןוא ץנַאלג סטָאג ןוא ןעוועג טינ

 .+ ןשינעפעשַאּב ענייז רַאפ

 ןפרַאד -- שַאדיוו-יד והילא רעטנוא טכיירטש -- ראפרעד טָא

 טרעדָאֿפ רעפעשַאּב רעד סָאװ ,סָאד ןליפרעד וצ ןייז יואר ןסיילפ ךיז רימ

 וצ ןייז טרעוו ,טייקילייה רעכעלטענ ןופ יִלֹּכ ענייר יד ןייז --- זנוא ןֹופ
 ןרעטייוורעד ךיז ףרַאד ןעמ .הניכש רעד ןופ ץנַאלג םעד ךיז ףיוא ןגָארט

 עקידמשונמ סָאד ןדיימ ,טייקילייה יד ןכעװשרַאפ ןָאק סָאװ ,ץלַא ןופ

 טייקילייה ןופ לָאּבמיס רעטסנעש רעד ןוא ...עקידעכָאװ ךעלניילק ןוא

 ,"וחורו ושּפנ ידי לע דחאפ םירשקתמ תומלועה לכ זאוע :82 ,ןטרָאד 1

 ןוילעה שרושה שדקמו ותמשנ שדקמ ומצע םדאה שדקב ןכלוע :190 ,ןטרָאד 2

 :"המשנה העפשנ ונממש םוקמ

 ,189 ,ןמרָאד 8

 לאו ,לארשי ידי לע הלגתמ ותוהלאש 'יּפ ,לארׂשי יהלא ארקיו, :ןטרָאד 4

 ,"םיארבנל הלגתמ ודובכו ותוחלא היח אלו םלוע היה אל לארשי היה אל ו"ח
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 םוי רעד 'המכח תישאר, לעּב םעד ןופ ןניוא יד ןיא ןיא ןּבעל םניא

 ןדעי יז ןנעלפ רעקיטסימ רעתפצ יד סָאװ ,הלּכ,, עכעלטענ יד ,תבשה

 טפור -- תּבש רעד ,, .ןייז םינַּפלּבקמ רעדיל עשיטעטַאּפ טימ גָאטיירפ

 ןופ גנוקעלּפטנַא יד זיא סָאד -- שַאדיוזיד וחילא תובחלתה טימ סיוא

 עראברעדנּוװ סָאד זיא תּבש ןופ טייקילייה יד .טייקילייה רעטולָאסּבַא

 טרעּפרעקרַאפ ןיא סָאװ ,עינַאמרַאה רעכעלטענ ןופ םעלּבמע יד ,טכיל

 ןיא תּבש תשודק ךרוד ךיז טקעלּפטנַא ןוא תראפת ןֹופ הדימ רעד ןיא

 םנוט לָאּבמיס רעד ךָאד זיא סָאד -- שדוק תּבש רעד .1 ןטלעװ עלַא

 ןוא ןייש ןיא סָאװ ,ץלַא ןופ דליּברָאפ סָאד ,ןּבעל ןטקילייהעג םענייר

 ץנאלג רעד זַא ,וצרעד ןבערטש הרַאד םדא-ר|ב רעדעי ןוא ;ןּביוהרעד

 עיורג יד ידכּב ,ןּבעל םנוט געט עלַא ןענײשַאּב לָאז תּבש ןקיטכיל םנופ

 ןייא ןיא ןסינפיונוצ ךיז ,תּבש ולוּכ וצ ןרעוו הלעתנ ןלָאז געטנכָאװ

 תונאד:הסנרּפ עקידנכַאװ יד ףיוא 2 גָאטיתּבש ןקילייה ןכעלדנעמוא

 רעקינייוו סָאװ ןרמּפ ןעז ןעמ ףרַאד ןּבעל םנופ ןתוכרטצה עכעלניילק ןוא

 ןיא ,עשיטסירעטקַארַאכ א שַאדיוװ-יד ?ּבוקמ רעד טכַאמ ייּברעד ,'!טייצ

 טוג יו, :גננוקרעמַאּב עטנַאסערעטניא רעייז טכיזניה רעלַאיצַאס-רוטלוק

 ןענהנאד טינ טימכח ידימלת יד ןפרַאד ןטייצ עקיטנייה ייּב סָאװ ,זיא סע

 עקיזָאד יד טָא ...םנרפמ ייז ןענייז רױדח ירישע יד םערָאוװ ,הסנרּפ ןנעוו

 ,הכָאלמ םוש ןייק טימ ןעמענראפ טינ ךיז ןפרַאד סָאװ ,םימכח ידימלת

 ןיא יו ךיילג געטנכַאװ יד ןיא דייר ערעייז ןקילייה יאדווַא ייז ןֿפרַאד

 | .8 "תבשה םוי

 -עטקאראכ ןייא ףיוא ךָאנ ןלעטשוצּפָא ךיז יאדּכ זיא ףוס םוצ

 -רעירפ יד ןיא ןיוש ןּכָאה רימ .''המכח תישאר,, םניא ךירטש ןשיטסיר

 ,םילּביקמ ערעזנוא ייב ױזַא יװ ,ןזיוועגנָא קרעוו רעזנוא ןופ ןלייט עקיד
 -ַאֹּב ,םלועה תומוא יד ןופ רעקיטנַאמָאר ןוא רעקיטסימ יד ייּב ךיוא יו

 עסיוועג א ןעננובעלרעּביא עזעינילעד-שיטסימ ערעייז טּפָא ץנַאו ןעמוק

 ףבוקמ רעתפצ רעזנוא ייּב ךיוא ךיז טקרעמַאּב סָאד ,גנֹוּברַאמ עשיטָארע

 טרזח רע סָאװ ,טימרעד טינ ךיז טנגונַאּב רע .''המכח תישאר ,, לעב םעד

 ףראד טָאנ וצ עביל יד זַא ,,םידיסח רפס,, םנופ ךיילגרַאפ םעד רעּביא

 וצ גנילגנוי םנופ הוַאּת יד יוװ ,ןערּב ןּבלעז םעד טימ ןקעלּפטנַא ךיז

 תשודק יִּכ ,,הלנתמה שדקה םצע אוה תבשש, :191 ,העודקה רעש ,ןטרָאד 1

 ,"תומלועה לכל םשמו תראפתב הלנתמה אמאו אבא תשודק רוא אוה תבש

 ,195--194 ,ןטרָאד ?

 םיסנרפתמ םהו הכאלמב םיקסוע םניא ח"'תש הז וננמזבו 1198--197 ,ןטרָאד 5
 שדקל קפמ ילב ךירצ ללכ הכאלמב קסוע וניאש הוכ ח"תו ,,,רודה ירישע ידי לע

 יי תנשב ורובידכ לוחה ימיב ורוביד
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 ןַאמ ןשיוצ טקַאסטכעלשעג םעד ךיוא טכַארטַאּב רע ;! רעטּבילענ ןייז

 רע .(יקנו שודק ןינע אוה רוּבחה) עירעטסימ עקילייה סלַא יורפ ןוא

 ,'גוויזה תשודק , ןגעוו ךיוא רָאנ ,"נוויזה דוס, ןנעוו רָאנ טםינ טרער

 -ביול ןוא הליפּת עקילייה עטסכעה סלַא טכַארטַאּב םיא ייּב טרעוו סָאװ

 ןפַאשעג זיא יורפ יד יו ,טלייצרעד הרות יד .2 רעפעשַאּב םעד גנַאזעג
 -רעק עטלייטעצ ייווצ יד קידנעטש ןצכעל ,ּפיר ַא סנַאמ םעד ןופ ןרָאװעג

 זַא ,הרוּת יד טלייצרעד רעטייוו .עינָאמרַאה רעטרעטשעצ רעד ךָאנ סרעּפ

 -?מִָאט ,עצנאג שינָאמרַאה ןשטנעמ יד ןענייז הלחתה רעד ןיא

 -- םתוא ארב הבקנו רכז -- ןרָאװענ ןפַאשַאב ךעלטכעלשעג

 -רַאה רעקילָאמַא רעייז וצ תומשנ ענעטלָאּפשעצ יד קידנעטש ןבערטש

 תשודק , םעד ןיא ,עינַאמרַאה יד ,יז טרעוװ טכיירגרעד ןוא ,עינַאמ

 ןוא ,תומילש עטסכעה ןייז ןכיירגרעד וצ טבערטש ףוג רעד ןעוו ,''גוויזה

 עינָאמרַאה רעייז ןקעלּפטנַא וצ ןעלּפַאצ תומשנ ענעטלָאּפשעצ ייווצ יד

 רבחתמ םדאש העשּב, .5 תומילש רעכעלרעּפרעק ןיא טייקינייא ןוא

 ךיז טוט ןַאמ רעד תעּב -- ',םהיניּב היורש הניכש --- השוהקּב וּתשאֹל

 עטסכעה יד זיא'ס --- ייז ןשיווצ חניכש יד טור ,ןטפעהַאּב יורפ רעד וצ

 רעייז ןיא ףיונוצ ךיז ןסינ רעטכעלשעג-ןשטנעמ עדייּב ןעוו ,עירעטסימ

 ןרעטנענרעד וצ ,תומילש עטסכעה יד ןכיירגרעד וצ גנַארד ןקידתובהלתח
 ,1 'רעפעשַאּב רעייז וצ ךיז

 זנוא ןּבינ -- 'המכח תישאר,, רעד טרעכיזרַאפ --- ןכַאז יירד,

 ףיוא ןייז הכוז ןלעו רימ ןכלעוו וצ גונעּת ןסיורג םעד ןגעוו ףירנַאב ַא

 -ףעד ןֹוא הרות עקילייה יד ,ןוז עקידנלַארטש עסייה יד :טלעװ רענעי

 ןָאק תוקבד ןֹופ חניחּב יד ןכיירגרעד, ;{* ''ּבייוו ןוא ןַאמ ןשיווצ גוויז
 ןייק טַאהעג טינ טָאה'ס רע, ;? ''יורפ ַא טימ טּבעל סָאװ ,רעד רָאנ
 רעד טרעכיזרַאפ --- רעד ,השאּב קשח אלש ימ) יורפ ןייק וצ גנוטסולג

 ,7 "(רומחל המוד אֹוה) לזייא ןַא וצ זכילגעג זיא --- ''המכח תישאר

 שיא תבהאכ (הניכש יד) התוא הבהאל םבל בהלּתש יואר} 98 ,ןטרָאד 1

 ,717 ,ןטרָאד ךיוא עז ,"םבלב האנ הריד הל ושעיו ותקושחל

 "הרשע הנומש תלפתב השוע םדאש דוחייל המוד אוהש ,,.,גוויוה תשודק ןינעפ

 ,וגודזחב םדאחמ חקול רשֲא עלצה ונייהד ונורסטחמ םלשנ םדאה ףונש םשכש *
 אצמנו ,.,הבקנו רכו תולצאנ ןה .,.תומשנה ןכ םגש ינפמ הרסח ןכ םג ותמשנ ןכ
 ",,,הבקנו רכז תומשנה ןימלתשמ םה גוװזבש

 ,302 ,ןטרָאד 4

 / ,103 ,ןטרָאד 5

 ,"השא אשיל ךירצ תוקבד גישהל ידכ, 135 ,ןטרָאד 6

 ,93 ,ןטרָאד 7
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 רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ יו -- ןעוועג זיא ''המכח תישאר,, רעד

 ןופ תודוסי יד טנַאקַאּב ןענייז ייז סָאװ ,יד רַאפ טמיטשַאּב -- ןזיוועגנַא

 תישאר , רעד טָאה ייז .הלּבקה תמכח רעד ןופ --- ''תימינּפ המכח,, רעד

 ןוא ןּבעל סָאד ןקילייה ֹוצ ױזַא יו ,געװ םעד ןזייוו טלָאזעג ''המכח

 ןופ ץנַאלג ןרָאּברעדנּוװ ןטימ עכעלנעטלַא ןיוא עקידעכָאװ סָאד ןטכיײלַאּב

 ןיוׁש ןּבָאה סָאו ,רעּבָא יד .אתּכלמ תּבש יד ,'הלּכ רעשלמיה , רעד

 ---'תמאה תמכח,, רעד ןופ ןשינעפיט ענעגרָאּברַאפ יד ןיא ןעננורדעגניירַא

 - טימ ןסָאלשַאּב ןּבָאה ייז ;ןענענונַאּב טלָאװעג םינ טימרער ךיז ןּבָאה ייז

 יז סָאװ ,טפַארק רעטצענערנַאּבמוא רערַאּברעדנּוװ רעד ןֹופ ףליח רעד

 ףוס ַא ,,ץק,, םעד ןרעטנענרעד ,המכח עקיזָאד יד ןעוועג עיּפשמ טָאה

 -ןיִּב ןופ טלעוו יד ,טלעוו רעקידעכָאוװ רעשידרע רעד טימ ןעמענ סע לָאז

 ,שינרעטסניפ ןוא טכיל ןשיװצ ?גנַארעג ןקידנעטש ריא טימ תושמשה
 "עגיננַאל עיינ יד ןעניישרע ןיוש לָאז ןוא !סטכעלש ןוא סטונ ןשיווצ
 עקַאט ןוא !טייקנייש רעשלמיה ןוא ץנַאלנ ןכעלטעג ןופ טלעװו עטפָאה
 תישאר, ןייז ןבירשענ טָאה שאאדיוזיד ןעוו ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא

 -עשַאּב םעד ןופ ןרעטש רעד ןטכיולעגפיוא לעה תפצ ןיא טָאה ,''המכח

 .יזנּכשא אירול קחצי ,שודקה ירא, םעד ,',תישעמ הלּבק , רעד ןופ רעפ
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 לטיּפַאק רעטרעפ

 ןיא י"רַא רעד -- .,ןפַאש ןוא ןּבעל ןייז ;טייקכעלנעזרעּפ םלַא אירול קחצי

 -- ,לַאטיװ םייח -- ,םיומ רעקידגנולצולּפ ןוא עדנַאנַאּפָארּפ ןייז ;תפצ
 יו יחבש -- ,הלּבק ןופ טיּבעג ןפיוא ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס ןוא טָאכיק:ןָאד

 ענעבכָארּבעצ יד -- הלּבק םי"רַא םעד ןופ תודוסי עשיטערָאעט יד -- .'לַאט

 ןופ ןבַאגפױא ןוא ןעמעלבָארּפ יד -- ,(ןיּפנַא) "רעמכיזעגג יד ןוא "םילפ;

 ןוא םוִיַאדוי רעשינּבר רעד -- ,ןלָאּבמיס ןוא םעירעטסימ -- .תישעמ הלּבק

 -- ,רומלּת םוצ ךיז ןטלַאהרַאפ סלַאטיװ םייח -- ,םֶזָיַאדוי רעשיטסימ רעד

 ,םײימַאּב רעייז ןוא וװירּב םלאימלש המלש

 טנַאקַאב ןיא םָאו ,אירול קחצי ,תישעמ הלּבק ןופ רעפעשַאּב רעד

 ףרעכעלטעג רעד -- קחצי יּבר יהלא) ''י"'רא, תוביּת ישאר יד רעטנוא

 רעשיזנּכשַא רעבושח ַא ןיא 1834 ןיא םילשורי ןיא ןרָאּבעג זיא ,(קחצי 'ר

 -רעביא אירול רעננֹוי רעד זיא ,ןּבילּבעג םותי ַא ירפ רעייז 1.  עילימאפ

 רעטעפ ןכייר ןייז ייּב ןגיוצעגפיוא ךיז טָאה רע ּוװ ,םירצמ ןייק ןרָאפעג

 הנותח רָאי 18 וצ םיא טָאה סָאװ ,רַיַאק ןופ ןסכומ ַא ,סיסנערפ יכדרמ

 טנרעלעג אירופ טָאה םידומיל עשידומלּת .,רעטכָאט ןייז ראפ טכַאמענ

 (ז"ּבדר) ארמז יבא דוד 'ר בר ןטמירַאּב םעד ןופ החנשה רעד רעטנוא

 יד ןיא טריפעגניירַא ךיוא םיא טָאה סָאװ ,יזנּכשַא לאלצּב ןופ ןוא

 -טרַאצ יד טרוּכישרַאפ שממ טָאה ''רתסנה תמכח,, יִד ,הלּבקה תודוס

 ןטסקיטלַאװג םעד .אירול ןגנוי םנופ המשנ עטמולחרַאפ ןוא עקידנליפ

 רענענישרע קורד ןופ טשרָאקַא רעד טכַאמענ םיא ףיױוא טָאה םשור

 טעװַארּפעג ,ןּבעל טרעדנוזענּפָא ןִא ןריפ ןּניוהעגנָא טָאה רע .''רהוז ,,

 -רַאֿפ ַא ןיא סולינ ןופ גערּב ןפיוא ךָאנרעד טצעזַאּב ךיז ,''תודדוּבתה ,

 םייהַא ןוא ,רָאי ייווצ עצנַאו טכַארּברַאפ טָאה רע ּוװ ,טלעצעג םענעפראוו

 ןדייר רע טנעלפ טלָאמעד ךיוא ןוא ,תּבש ףיוא זיולּב ןעמוק רע טנעלפ

 ,שרוק-ןוש5 ףיוא רָאנ ךיוא סָאד ןוא רעטרעוו עטלייצעגנ זיולּב

 ןעמָאניײּב ןייז ךיוא ןשמײטרַאּפ עליפ ןוא יזנ:שא ךיוא אירול טסייח רַאּפרעד 1
 ,קחצי 'ר יזנּכשא -- "י"רַא
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 םנטָאש יד רעטנוא ,סולינ ןקידתודוס םנופ סעגערּב יד ףיוא ,טרָאד

 רעד טָאה ,ןדימַאריּפ עקיבייא ןוא ןסקנימס עטרַאטשרַאפ יד ןופ
 ןופ שינעטער עפיט סָאד ןקעדפיוא טלָאװעג רעקיטסימ רעקידתובהלתה

 ,המשנ עטמולחראפ ןייז .ןּבעל םנופ רוס םעד ןקעלּפטנַא ,טלעוו רעד

 טָאה -- ןלָאּבמיס ןוא רעדליּב עשיטסַאטנַאפ סרהוז םעד ןופ טשיורַאּב

 ןוא גנַאלק ןדעי ןיא :טלעװ עקידתורופ עטפושיּכרַאפ ַא ךיז םורַא ןעזעג

 טאלב א ןופ לּפַאצ םעד ןיא ,עילַאװכ דעד ןופ רעטיצ םעד ןיא ,גנונעווַאּב

 עמוטש יד ןיא ןליפַא ,גערּב ןפיוא רעיא םעד ןופ רעטסילפעג ןליטש ןוא

 ןקיטכעמ םעד ןעמונרַאפ רע טָאה לַארעביא -- רענייטש עטראטשראפ

 ,תומשנ עקידעּבעל טריּפשענ לַארעביא ,ןּבעל ןכעלברַאטשמוא םנופ םעטָא

 ןוא ,/דניז, רעד ןופ טסַאל רערעווש רעד רעטנוא ךעּבענ ןטכַאמש סָאװ

 ,שינעגנעפעג ןגנע םעד ןופ ןעיײרפַאּב ייז לָאז ןעמ ,''ןוקיּת,, ןגעוו ןטעּב

 ןיא ,רעדנעּב עקידנקיטש יד ןופ --- ףושיּכ ןכעלקע'וש םעד ןופ ןזיילסיוא

 רעזָאלמרָאפ ןוא רעטיוט רעד טרעמַאלקעגנייַא ייז טלַאה סע עכלעוו

 -עװַאב ,רעראטש רעד ןופ טסיינ םענעגנַאפעגנ םעד ןעיירפַאבפ .! רמוח

 טימ ,רעקיטכיל רעד ןעוועג זיא'ס סָאװ ,סָאד טָא ,עיועטאמ רעזָאלסגנוג

 רעד ,רוטּפלוקס רעקיטנַא רעד ןופ 'ןימאמ ינֲא , רעטלומרעביא דיירפ

 עקידנגעווַאּב יד ןֹוא ,רעלטסניקיסנַאסענער יד ןופ טָאטַאּפ רעקידרעייפ

 ןופ ןפַאש ןקיזיר םניא טעּפמיא ןקידנרָאצ-שינַאוט םעד ןופ טפַארק

 -ענפיורַא ךיוא טָאה קנאדעג רעקיזָאד רעד טָא -- ָאלעשזדנַאלעקימ ַא

 טרעקאלפענ טָאה סע ןכלעוו ןיא ,זַאטסקע ןקידתובהלתה םעד ןפור

 ייַּב טרָאד ,רעקיטסימ ןשידיי ןטמולחרַאֿפ םעד ןופ המשנ עשיטנַאמָאר יד

 סא עירעטַאמ יד .ןדימאריּפ עשיּפָאלקיצ ןוא ןסקניפס עטראטשראפ יד

 ןיא טלַאה סָאװ ,דניז ןוא סטכעלש ןופ לָאּבמיס סלַא ,ףשכמ רעזייּב

 -- ןכייה יד ןיא טבערטש רעכלעוו ,טסייג ןקידעּבעל םעד טפַאשטכענק

 תוהמ ןקיטסייג ןצנַאנ םעד טשרעהַאב טָאה קנַאדעג רעלַארטנעצ רעד טָא

 ןייז טמענרַאפ םולינ םעד ןופ שיורעגיסעילַאװכ םעד ןיא .י"'רא םעד ןופ

 ןעמוק סָאװ ,ןטלעוו לָאצ רעקידארומ ַא ןנעוו עעּפָאּפע עקירעיורט יד רעיוא

 ךיוא ךיז טניפעג רַאפעג רעכעלטיוט ןיא .סטכעלש ןופ ןצענ יד ןיא םוא

 -ףֹושיּכ יד ריא ףיוא ןעמערוטש ןטייז עלַא ןופ םערָאװ ,טלעוו רעזנוא
 ןכעלרעפעג םעד ןסיירעצ ךיילג ןומ ןעמ ןסטכעלש ןוא דניז ןופ תוחוּכ
 עלעירעטַאמ יד ןופ טסיינ םענעננאפעג םעד ןעײרפַאּב ,זיירק-ףושיּכ

 "םימי תדמח4 ן40--29 ,"םילונלנה רפסע 144 ,24 ,המכח תומולעּתע :2ו 1
 ,הדשה לא הרות דומלל ל"ז ברה ךלה תחא םעפוע :'א 'מע ,6 ףד (1731 עּבַאגסױא)
 םגו הדשה ינפ לע היה ןכו רפסמ ןיא תושפנ םיאלמ הדשה יצע לכ אריו ויניע .אשיו
 .'תובבר תחמכ והיה םימיח פ"ע
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 -נייא רעד ,רע ןוא ,ןטייז עלַא ןופ םודַא םיא ןרעמַאלק סָאװ ,''תוּפילק,

 רע ,ןכעלקריוורַאפ סָאד זומ רע ,סולינ םנופ ןגערּב יד ףיוא שורּפ רעמַאז
 .,,רעיירפַאּב רעד ןייז זומ

 ,ןשטנעמ ןופ טרעדנוזעגּפָא ,תודיחיּב גנַאלנרָאי ןעגנערּברַאפ סָאד
 םעד טכַארּבעג טָאה ץלַא סָאד --- םיפוגיס ןוא םיתינעּת עקידנעטש יד
 -ןלַאה עקידרעּביפ וצ ,/,תוימשנה תוטשּפתה,, רעלופ וצ רעקיטסימ ןגנוי
 טקעלּפטנַא םיא רַאפ ךיז ןּבָאה ןזַאטסקע ןופ ןטנעמָאמ ןיא .סעיצַאניצ

 ,ןעלמיה עטייוו יד ןופ תולוק ןגָארטעג םיא וצ ךיז ןּבָאה סע ;''ןעגנּועז
 סע .תומולח עכעלרעדנּוװ ןעזעג רע טָאה ןניוא עכַאװ ענעפָא טימ ןוא
 עפיט ןקעדפיוא םיא-רַאפ ןוא ,איבנה והילא ןכוזַאּב טפֶא םיא טגעלפ
 רעד ,יאחוי ןֹּב ןועמש 'ר אנּת רעכעלטעג רעד ךיוא ;תודוס עקידהמיא
 רע ...ןסעומש עגנַאל ןריפ םיא טימ טגעלפ ,שודקח רהוז םנופ רעפעשַאּב
 המשנ ןייז ךיז טּביוהרעד ףָאלש ןופ ןהעש יד ןיא זַא ,ןרעכיזרַאפ טגעלפ
 םיקידצ ןוא םיאיבנ יד טימ היונוצ ךיז יז טדער טרָאד ןוא ןעלמיה יד ןיא
 ,..תורוד עקילָאמַא ןופ

 רע טייצ יד ןעמוקעג ןיוש זיא סע זַא ,ןסָאלשַאּב רע טָאה ךעלדנע
 ןיא ,תֹובָא יד ןופ דנַאל םניא ,םייה-סטרוּבעג ןייז ןיא ןרעקמוא ךיז לָאז
 טכַארברַאפ טייצ ?קיטש ַא ,לארשי-ץרא ןייק טזָאלעג ךיז רע טָאה 1809

 ,תפצ ןיא טצעזַאּב ךיז ךָאנרעד ןוא ,םילשורי טָאטש-סטרוּבעג ןייז ןיא
 ,זיירק-רעקיטסימ ןקיטרָאד םעד ןופ דילגטימ ַא ןרָאװעג דלַאּב זיא רע ּוװ
 תינויע הלּבק ןענרעל ָאריאודרוס השמ ייּב רע טנעלפ טייצ עטשרע יד
 שרעדנַא טינ ''םינומר סדרּפ, לעּב םעד ןפור תווינע סיורג טימ ןוא
 ןוא תובהלתה עשיטסימ ןייז טָאה רעֹּבֶא דלַאּב ,! "ונּברו ונרומ,, יו

 -סימ םנופ עליפ סָאװ ,וצרעד טכַארבעג ןגַארפ-חלּבק ןיא ךרד רענעגייא
 .טלַא טנעקרענָא םיא ןוא םידיסח עסייה ענייז ןרָאװעג ןענייז זיירק-רעקיט
 ס''ירא ןופ לָאצ יד ןסקַאװעג זיא לענש ץנַאג .ךרד הרומ ןוא ןיּבר רעייז

 -סיוא דלַאּב זיא סָאװ ,זיירק ןייז ןרָאװעגנ זיא רעסערג ץלַא ,רעננעהנָא

 יד ןוא ןּבעל רענייטש רעד ּווװ ,הליהק רעזעינילער רעצנַאג ַא ןיא ןסקַאװעג

 ןופ תונקּת ןוא רדס םעד טיול טמיטשַאּב טסעפ ןעוועג זיא חנהנה עצנַאג

 ךיז י'רא רעד טנעלפ תֹּבש .? הטיש רעשיטסימ ןייז ןוא י"רא םעד

 יד ןריזילָאּבמיס טלאזעג ןּבָאה סָאװ ,םידנּב עסייוו ריפ ןיא ןליהנייַא
 -עטש רענעפרָאװרַאפ רעד ןיא ,טרָאד .שרופמה םש םעד ןופ תויתוא ריפ

 -מורַא ,ןטייצ עטְלַא רָאנ ןופ רעדליּב טּבעלענפיוא ןּבָאה ,לילנ ןופ עלעט

 ,(1890 ;עּבַאגסױא רעװעשרַאװ רעד םיול) ,20 ,"םייח ץעַפ עז 1

 ,א 'מע 46 ףד ,"המכח תומולעּת, 3



 225 ןדיי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יר

 ןרעדנַאװ י"רַא רעד טנעלפ .1 םידימלּת עטבילענ ענייז ןופ טלגנירעג
 -תיּב ןוא סעקנָאל עטרעדנוזענּפָא רעּביא ,תפצ ןופ ןטנגענמוא יד רעּביא

 טלעו רעד ןופ תודוס עפיט יד ןקעלּפטנַא רע טגעלפ טרָאד ןוא ,תורבקה

 יד ,ייז .ןשינעעשענ עסיורג עקירלַאּב ןגעו הרושּכ יד ןגָאזנָא ןוא

 ןייק טינ ןיא יּבר רעייז זַא ,רעכיז ףיוא טסווװעגנ ךָאד ןּבָאה ,םידימלת

 -ביל םעד ןופ חילש ןוא רענָאזנָא רעד ,ףסוי ןֹב חישמ רעד יו ,רערעדנַא

 ןוא םיאיבנ ןופ םידבק יד ןכוזַאּב ןנעלפ ייז ,,,דוד ןּב חישמ ,לאוג ןקיט

 -רַאפ םידימלת יד ןנעלפ רעצרעה עטרעטיצרַאפ טימ ןוא ,? ןוילע ישודק
 ףעניֹוװַאּב יד טימ ןסעומש טריפ תפומ-לעּב ןוא יּבר רעייז יו ,ןעמענ

 ןיא ןייז לנר-הלוע ייז ןגעלפ געט עטסיטשַאּב ןיא .םירבק עקילייה יד ןופ

 "ןכעלטעג, םעד ןופ רבק ןפיוא ,טרָאד ןוא ,ןורימ ףרָאד ןטנעֶאנ םעד

 טימ לופ ,סעינָאמערעצ עשיטסימ ןטבכירּפֶא ןעמ טגעלפ ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר

 עלעיצעּפס ןענגניז טנעלפ ןעמ :תוימשגה תוטשּפתה ןוא תובהלתה
 ןטנעַָאנ םעד ןגעוװו ןלייצרעד גנוקיצטנא רעקידרעייפ טימ ,םירומזמ

 ןטיירג ךיז ןעמ ףרַאד ךיג ,רעדנּוװ עסיורג סָאד טמוק דלאּב טא ;''ץק,

 טרַאה ןיוש ךָאד ןעייטש ייז ..,לאונ ןקיטכיל םעד ןייז םינּפ-לּבקמ ןייג
 ארד) ''רוד רעטצעל , רעד ,!!עטצעל , יד ךָאד ןענייז ייז ,ץענערג רעד ייּב

 רעד ןופ ןזָאלסױרַא ךיז ייז ןגעלפ טכַאנרַאפ גָאטיירפ ןדעי ..,(יארתֹּב

 דלעמ ןעיירפ ןפיוא ,טרָאד ןוא ,ןטנַאװעג עסייוו ןיא טלקיװעגנייַא ,טָאטש

 סעציבַאקלַא קידנעגניז ,,אתכלמ תֹּבש , יד ןייז םינּפ-לּבקמ ייז ןנעלפ

 ןיא'ס ןזַא ,טנָאזענ תודע טָאה ןיילַא ירא רעד ןכלעוו ףיוא ,''ידוד הכל,

 ןוא ןעננַאזעג עזעינילער עלַא ןופ גנַאזעג עטסנעש ןוא עטכעּב סָאד
 םידימלת יד תעּב -- ,עדנענעל ַא טלייצרעד -- לָאמנייא,, .םירומזמ

 י'רא רעד טָאה ,"ירוד חכל , ןיֹופ ןפָארטס יד ןעגנוזעג תּבש ברע ןּבָאה

 ךיילנ ךיז ןלָאז רימ ,םירבח ,ריא טליוװ :ןָאטעג גערפ ַא גנולצולּפ שודקה

 -רַאפ ןּבָאה םידימלּת יד ?ןייז תּבש-לּבקמ טרָאד ןוא םילשורי ןייק ןזָאל
 רעטייוו ַא זיא םילשורי ןייק תפצ ןופ םערָאװ ,ןיּבר ןפיוא טקוקעג טשודיח
 ןופ לייט ַא ןּבָאה ךָאד .המחה תעיקש רַאפ ןעוועג ןיוש זיא'ס ןוא ךלהמ
 ןּבָאה עקינייא , הצורמ ןענייז ייז זַא ,טרעפטנעעג ךיילג םידימלּת יד
 ךיז ןזָאל ייז זַא ,ןדלעמ רעבייוו ערעייז רעירפ ןזומ ייז זַא ,טרעלקרע רעּבָא

 ןוא טנעה יד טימ ןָאטעג עקסעלּפ ַא י"רא רעד טלָאמעד טָאה .געוװו ןיא

 ,(ןוילע ישודק םירבח רשע) םידימלּת ענױזַא ןעצ ןנעװ טלייצרעד עדנטנעל יד 1
 ופס רעד םליצרעד םידימלּת סי'רַא ןופ תונרדמ ייװצ ןגעװ ,42 ,'הככח תֹומולעַּתַע עז
 ,32--32 ,םילונליגה

 ּ ּ ,235-:24 ,'לָאטיװ יחבש, ;238 ,"המכח תומולעהתא *
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 עלַא ריא טלָאװ !היכז יד טינ ןּבָאה סָאװ ,זנוא וצ ייוו ,, :ןעירשעגסיוא

 ןעמונעג טלָאװ ךיילג -- טסיליװעגניא גָאלשרָאפ ןיימ וצ חחמש טימ

 --- לָאמנייא ,'ןזיווַאּב םילשודי ןיא ךיז טלָאװ חישמ ןוא ,תולג םוצ ףוס ַא

 -אזוצ רימ ןענייז --- ?ַאטיװ םייח ,דימלּת רעטּבילעג סי'"רַא םעד טלייצרעד

 זנוא וצ טנָאז ,ןוילטבאו היעמש ןופ רבק ןּבעל ןענַאטשעג ןיּבר ןטימ ןעמ

 ךייַא לָאז ךיא ,רימ ןלעפַאּב ןוילטבאו היעמש !עניימ רעדניק :יּבר רעד

 טינ לָאז רע ,ףסוי ןּב חישמ םעד ראפ ןייז ללּפתמ טלָאז ריא ןטעּב

 וצ ןסיוטשעננָא טינ ךיז ןוא ןענַאטשרַאפ טינ רעּבָא ןּבָאה רימ .''ןבראמש

 ךָאד זיא ףסוי ןּב חישמ ןוא .ףסוי ןּב חישמ ךעלטנגיא זיא רעוו ;ןגערפ

 קלּתסנ , רע זיא םורַא געט עכעלטע ןיא ,ןײלַא יּבר רעזנוא עקַאט ןעוועג

 ,1 "ןרָאװעג

 געט ףניפ ,הפנמ רעצרַאווש רעד ןופ ןּברָאטשעג זיא אירול קחצי

 טָאה ןיּבר םנופ טיוט רעננולצולּפ רעד .טלַא רָאי 88 ,21872 בָא ןיא

 טָאה ןעמ .רערערַאפ ןוא םידימלּת ענייז ףיוא םשור ןקיטלַאװג ַא טכַאמעג

 טימ ,ךונח ןשילּביּב םעיינ א ןגעוװ יו טדערעג םענעּברָאטשעג םעד ןגעוו

 ונניאו,, :טלייצרעד לּביּב יד ןכלעוו ןגעוו ןוא ןעגנַאגעגמוא זיא טָאנ ןכלעוו

 -עגוצ ךיז וצ טָאג טָאה ךונח םעיינ םעד ךיוא ןוא .''םיהלא ותוא חקל יכ

 ,ֿפארשי-ץרא ןיא רָאי יירד ךָאנ ןּבעל ןעוועג לָאז .רע ןעוו םערָאװ ,ןעמוט

 יואר ןעוועג טינ ךָאנ רעּבֶא ןיא רוד רעד ,ןעמוק ט ז ו מ ע ג חישמ טלָאװ

 .5 וצרעד

 עשירַארעטיל םוש ןייק ךיז ךָאנ ןזָאלעג טינ טָאה ירא רעד |
 -ַאֹב הדועס רעדעי ףיוא רמז ַא) תורימז עקידתּבש יירד רעסיוא השורי
 טָאה רעװַָאנַאה עטנ ןתנ סָאװ ,תוליפת עקיצרַאה עקינייא ןוא 4 (רעדנוז

 י'רא רעד טנעלפ הרוּת ןייז .5 ?ןויצ ירעש ,, ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ

 סעקנָאל רעּביא םידימלת ענייז טימ קידנריצַאּפש ,הּפ-לעּב ןּבעגרעּביא

 םעד ןופ תהילש ןוא שרפמ רעד .5 טָאטש רעד רעסיוא רעדלעפ ןוא

 ,4/ ,38 ,"המבה תומולעּתע }
 ,35 ,24 ,'לַאטיװ יחבש, עז

 אב 'מע ,44 ףד ,"המכח תומולעתע 5

 אלכיה ינְב (3 ןוא אתדועסל רדסא (2 ,ןיחנשב רמזא (1 : תורימז עקיזָאד יד 4

 ,| ,'םימי תדמחא ןיא שוריּפ ןסיורג ַא םימ טקודדענַּפָא ןטשרע םוצ ןענייז -- ןיפיסכד

68, 1244--125, 146--147, | 
 :ַאּבַאק ַא םי"רַא םעד םכעלטנפערַאפ ךיוא ןיא "ןויצ ירעש, םרעװָאנַאה ןיא 5 |

 ,"ידעב ןגמ 'ד התאוא הליפת עשיטסיל

 אלו תוירבדמבו תודשב םתוא הלינ ויתודוס בורוע :38 ,"המכח תומולעת, 5

 ,'רפס םושל ךירצ היה
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 עטסטבילַאב ענייז ןֹופ רענייא ןרָאװעג זיא הלּבק ןיא הטיש סי"'רא

 -םיונוצ שינרענע טָאה רע ,?אטיוו םייח רעטנַאמרעד רעירפ רעד ,םידימלת

 םעד ייּב ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןציטָאנ ןוא םיסדטנוק עלַא 1 טלמאזענ

 ענעגייא ענייז ןופ ןוא ייז ןופ דוסי ןפיוא ןוא ,םידימלת עקירעביא סי"'רא

 רע וו ,קרעו לָאצ עצנאנ ַא ןּבירשעגנָא רע טָאה תונורכז ןוא ןציטָאנ

 ןייק רעּבָא זיא סע .הלּבק ןיא הטיש סי"'רַא םעד םיטרּפ עֶלַא טימ רעּביא טיג

 רימלּת רעד זַא ,ןענעכער רעשרָאפ יד ךיז ןזומ טימרעד ןוא ,טינ קפס םוש

 ענייז ןופ ליפ ןיּבר ןייז ןופ ליומ ןיא טגיילעגניירא טָאה שרפמ ןוא

 .ןעקנַאדענ ענענייא

 קחצי טימ ןדנוּברַאֿפ גנע יױזַא ןיא ןעמָאנ ןייז סָאװ ,לאטיוו םייח

 ,רפוס ַא ןופ עילימַאפ ַא ןיא 1843 ןיא תפצ ןיא ןרָאּבענ זיא ,הלּבק סאירול

 ץניװָארּפ רעשינעילאטיא רעד ןופ עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 םייּב טנרעלעג לַאטיו רעננוי רעד טָאה םיקסוּפ ןוא ארמג .עירּבַאלַאק

 ןעמונעגסיוא קיניײװ רעּבָא טָאה הכלה ענעקורט יד .ךישלַא בר ןטנַאקַאּב

 ןוא ?בוקמ ןטימ לַאטיװ ךיז טנעקַאּב רָאי 14 וצ .,?ּבוקמ ןקיטפניק םייּב

 ןצנַאג ןטימ ּפֶא ךיז טיג רוחּב רעגנוי רעד ןוא ,יזנּכשַא תודיּפל םשדלעּב

 עפאנק וצ טַָאהעג טָאה ל?ַאטיװ םייח .'רתסנה תמכח,, רעד ןערּב

 םנרפמ ידכב ןוא ,ןייד רעדָא בר ןרעוו ןענַאק לָאז רע תועידי עשידומלת

 ,קידנפָאה ,עימעכלַא ןיא קילג ןכוז טווּורּפעג רע טָאה ,עילימַאפ ןייז ןייז

 טיּבענ םעד ףיוא רעּבָא טָאה רע ,ןרעוו ךייר לָאמַאטימ ןענָאק טעוװ רע זַא

 -ענרָאּברַאפ ןייז וצ ןעמונעג רעדיוו ךיז רע טָאה ,טכַאמעג טינ ןקילנ ןייק

 ףיוא ןביירש ךיז ןעמונענ ןוא ''רהוז,, ןיא ךיז טפיטרַאפ ,''המכח,, רענ

 ןזיײװַאב ןּביוהעגנָא ךיז ןּבָאה רעקיטסימ ןגנוי םעד .שוריּפ ןסיורג ַא םיא

 והילא םולח וצ ןעמוקענ םיא וצ ןזיא לָאמנייא .תומולח ערַאברעדנּוװ

 טָאה לַאטיװ ּוװ ,ןטרָאנ ןקידמישודיח ַא ןיא טריפעגניירא םיא ןוא איבנה

 םורא ייז ןעילפ עֶלַא ןוא רעטלע םענעדיישרַאפ ןופ םיקידצ ליפ ןעזענ

 דימלּת רעטסבושח ןוא רעטסטלע סלַא ,ןעמונעגוצ -- טגָאזעג רעקיטכיר 1

 עג ןּבירשרַאפ זיא'ס סָאװ ,ץלַא ןעמענפיונוצ בייחמ ןיא רע זַא ,םרעלקרע רע סָאח

 .יד וצ יואר טינ ךָאנ זיא רוד רעקיטציא רעד לײװ ,הרוּת סי"רַא םעד ןופ ןרָאװ

 רעמרישיצ זנוא ןופ םֹּפָא ןוש רעד ,ןטלַאהַאּב טרָאד ןענייז םָאװ ,תודוס עקידהמיא

 תרימפ רחאלשפ :(46 ,"המכח תומולעתמ) םעד ןגעװ םליײצרעד לאימלש המלש לבוקמ

 רבד םוש תחינה אלו םיריבחח לכ דימ םיסרטנוקה לכ םייח ר"רהמכ חקל ל"ז י"ראה
 רואה הזה םלועב דֹוע תולנל ןתֹנ אלש ורמואב םחל םתוא ריזחה אלו הטכחה וזמ

 ינַא ןַא סױרַא םלעמש אפוג לַאטיװ םייח ."חמכחה תונייעמ ןתוא ומתסנ רככ יכ לודנה

 םינ םָאה םיא רעסױא םידימלּת עקירעביא סי"רַא םעד ןופ רענייק רשאֹּב : םעמ רעד

 לכתסת לאו; :11 ,8 ,"םייח ץע; עז ,הרוּת עפימ טניבו סעד ןענַאטשרַאּפ קירעהעג

 ,"הוה רַפסב ךל ּונְבתְכְׁש המב יתלוז הל'ז ירומ םשב םיבתכנה םיסרטנוק םושב
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 ןענרעל ןוא ןכַאז עסיז ײלרעלַא ןסינעג ייז ,לגייפ ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
 עמאס רעד ןיא ,רעטייו .הנשמ רעד ןופ תוכלח יד הדמתה סיורג טימ
 ומצעבו ודוככּב אוה-ךורּב שודקה םעד ןעזרעד רע טָאה ןטרָאג םנופ סימ
 טנעלעגנָא ןציז םיא םורַא ןוא ,ןקז ןקיטלַאװג ַא ןופ טלַאטשעג רעד ןיא
 יד ןרעה ןוא הלּבקה ימכח םיקידצ יד סענַאװיד עטסכייר יד ףיוא
 -רנעוו רעד ,1 ןײלַא ?יומ סאוה-ךורּב טָאג ןופ רתסנה תמכח עקילייה
 םעד טימ שינעגענַאּב עטשרע ןייז ןעוועג זיא ןּבעל סלַאטיװ ןיא םקנוּפ
 -םימ ייווצ יד ןופ שינענענַאב עטשרע עקיזָאד יד טא .(1870 ןיא) י"'רא
 .סעדנעגעל ערַאּברעדנּוװ ץנַארק ןצנַאג ַא טימ ןטכַאלפעגמורַא זיא רעקיט
 טָאה רע תעּב ,אירול קחצי זַא ,טלייצרעד תודגַא עקיזָאד יד ןופ ענייא
 ןוא ,,גנוקעלּפטנַא , עשיאיבנ ַא טַאהעג טָאה ,םירצמ ןיא טּבעלעג ךָאנ
 טימ ןריישעצ ךיז ןזומ דְלַאֹּב טעװ רע זַא ,ןרָאװעג טגָאזעגנָא םיא זיא'ס
 פארשי-ץרא ןייק ןזָאל ךיילג ךיז רַאפרעד רע ףרַאד ,טלעוו רעקיזָאד רעד
 רע סָאװ ,םייח ןעמָאנ ןטימ םכח-דימלת א ןענענעגַאּב רע טעוװ טרָאד ןוא
 ןוא הרוּת ןייז ןופ תודוס יד ןקעדפיוא םיא רַאפ לָאז רע יואר זיא רענייא
 ,טלייצרעד הדנַא רעדנַא ןַא .? "ומוקמ אלממ , ןייז רַאפ ןעמיטשַאּב םיא
 ןפיוא ןעמוקעגרָאפ זיא רעקיטסימ ייווצ יד ןופ שינעגעגַאּב עטשרע יד זַא
 ייז תעּב ןוא ?פיש ַא ףיוא ןרָאפעג ןענייז עדייּב .תרנּכ םי םנופ גערּב
 רעטפנעפ עריא סָאװ ,לוש רעטרעיומעג רעטלַא ןַא ֹוצ טפישענוצ ךיז ןּבָאה
 ןעקנירט ןלאטיװ ןּבעגעג י"רא רעד טָאה ,תרנּכ םי םוצ סױרַא ןעייג
 ,הירבט ןופ ךייט םעד ןּבעל ךיז טניּפעג סָאװ ,לַאװק סמירמ סיוא רעסַאװ
 רעד ןופ תודוס עליפ םיא רַאפ טקעלּפטנַא רע טָאה ייּברעד עקַאט ןוא
 ,5 הלּבק

 פרוג רעד ףיונוצ קידנעטש ףיוא ךיז טכעלפ ןָא טנעמָאמ םעד ןופ
 -סיוא .ןריישעצ טינ רעמ ןיוש ךיז ןענעק ןוא ,רעקיטסימ עדייּב יד ןופ
 טָאה הטיש ןייז סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ י"רַא רעד טָאה ןלַאטיװ ךעלסילש
 פיפ ךיוא סע טָאה לַאטיװ עקַאט רָאנ ,גלָאפעד ןקיטלַאװנ ַאזַא טַאהעג
 עקידהמיא ענױזַא ןעמונעגנָא טָאה ''תישעמ הלּכק , יד סָאװ ,ןעוועג םרוג
 ףיוא העּפשה עקיטסנינמוא ַאזַא טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,ןעמרָאפ עטכשוחַאּפ
 עקיזָאד יד .רוטלוק רעשידיי רעד ןופ גנולקיװטנַא רעקידרעטייוו רעד
 טיוכ ךיז ןשיווצ טפַאשתוברק ליפ ױזַא טַאהעג ןּבָאה סָאװ ,רעקיטסימ ייווצ
 רעטקַארַאכ רעייז טיול ןדיישראפ ןעוועג רעּבָא ןענייז ,ןעגנומיטש ערעייז

 ,(1882 ,עבַאגסיױא רעגרעּבמעל רעד טול ןריטיצ רימ) 8 ,"לַאטיװ םייח יחבש, עז }

 ,415 ,42 ,"'המכח תומולעת, 7

 ,'חוצמו דיגנ, וצ עדעררָאּפ יד עז 5
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 םעד ןופ טינ, שטנעמ א ןעוועג זיא י"רא רעד .תוחמ ןשילַארָאמ ןוא

 ןיא טפערטשענ קידנעטש טָאה סָאװ ,ןוימד לעּב רעטמולחרַאפ ַא ,''םלוע

 םזילאעדיא רעטסלדייא ןוא רעטסנעש רעד ןעמעוו ייּב ןוא ,ןעלמיה יד
 טימ טשימענפיונוצ ,רלעה ןטמירַאּב סעסעטנַאװרעס ייּב יו ,ךיז טָאה
 ןעוועג רעּבָא זיא לַאטיװ םייח .סעיצַאניצולַאה עשיטסַאטנַאפ ןוא ןועגיש
 ןפיוא ָאשטנַאּפ ָאשטנַאס רעד זיא סָאד---טָאכיק-ןָאד ןופ ךּפיה רעלופ רעד

 טָאה ,םענַאּבטלעװ ןייז טיול רעקיטסימ רעתמא ןַא ,קיטסימ ןױפ טיּבעג
 רעשיטסימ-שיטסאטנַאפ רעד ןיא ןגָארטוצנײרַא ןזיוװַאּב ךָאד לַאטיװ
 .ןשירעמירַאּב-ךעלניילק ןוא ןקלַאנַאּבשידרע םעד ןופ ליפ רעיײז טלעוו
 יו ,רענירטַאּב ןוא ןַאטַאלרַאש רעטושּפ ןייק ןעוועג טינ רע זיא סיוועג
 "עשיליּכשמ , ענייז טימ אנהּכ רוד רעשיאנק רעד סיוא םיא טלָאמ סע
 -יךלזממילש רעקיזָאד רעד זַא ,טינ קפס ןייק ךָאד רעּבָא ןיא סע ,1 ןלירּב
 ,רעמירַאּב רעקידהמיא ןַא ןעוועג ןיא עימעכלַא ןופ רעכוז-קילג רעק
 רע .סעמַאלקער עקידנעיירש יד ןצונוצסיוא טמעשעג טינ ךיז טָאה סָאװ

 זַא ,תולעּפתה טימ טלייציועד ,ןייֹרַא גָאט ןזיּב ןיּבר ןייז עקַאט טּביױול

 טנַאקעג טָאה סָאװ ,םיחלא שיא ַא ,ןוילע שודק ַא ןעוועג זיא ירא רעד |
 ןייז סיוא רע טצונ ייּברעד עקַאט רָאנ ,רעדנּוװ עטסערג יד ןזייוו

 ךיז ןפַאש ןוא ןרימַאלקער וצ ךיז ידכּב ,טייקילייה ןוא טייקסיורג סניּבר

 -עמ טביירטש רע סָאװ ,טימרעד טינ ךיז טנגונַאּב רע .ןעמָאנ ןסיורג ַא
 ,םעד ןיא ןענַאטשַאּב זיא תוחילש סי"רא םעד זַא ,רעטנוא לָאמ ערער

 םייח - דימלת ןטסבושח ןייז רַאפ ןקעלּפטנַא תודוס ענייז לָאז רע
 ןיא ,לַאטיװ םייח ,רע זַא ,ןרעהוצנֶא ךעלטייד ךיוא םיג רע .? לַאטיוװ
 ןטרַאװ וצ טָאהעג טינ דלודעג ןייק טָאה רע {' ןיִּבִר ןייז ןופ רעסערג ליפ
 ןוא םיא ןנעוו םיחבש ןלייצרעד ןלעװ רערערַאפ ןוא םידימלּת ענייז זיּב
 - + תואלפנ ירוּפס ןוא סעדנענעל עשיטסַאטנַאפ טימ ןּבעל ןייז ןריצַאּב
 זיא סע ּוװ ,?אטיוו יחבש ,, טנַאה רענענייא רעד טימ טּביירש אפונ רע
 ןטריטלאזקע ןֵא ןופ תומולח עשיטסַאטנַאפ ןלייטרעדנַאנופ רעווש רעייז

 סלאטיוו .רעלדניווש ןרענידרא ןַא ןופ תואמר עטושּפ ןוא רעקיטסימ

 | ,"ףננ ןבא, ןייז עז 1
 ףיױא עז ,"דבלב ינרמלל אלא םלועל אב אל אוה יכ) 8 ,"לַאטיװ .יחבש, 5

 ,32 'ּפַאק ,"םילוגלנה רפס, ןַאד ,26 ,ןטרָאד
 לודג םדא התא יכ י"שה ינפל לודג חתא המכ עדוי ךניאג ;45 ,ןטרָאד 9

 םדא םוש גישה אלש המ גישאו ויריבחו אכיקע 'רכ לֹודג םדא התא יכ י"שה ינפל
 ,ךבר יזנכשא קחצי 'רה וליפאו הוה רודב

 ,"הוצמו דיננע ,לשמל ,עז ;םיומ ןייז ךָאנ ןעשעג עקַאט סָאד זיא שיטקַאּפ
 ,עדעררָאֿפ
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 ,ךיז וצ טינ ןכיילג ןייק תמאּב טָאה "'עיּפַארגָאיּבטסּבלעז , עשילרעטסיוא
 ױזַא יו ,תואמזונ סלַאטיװ ליפעג-לוטיּב ַא ןָא ןענעייל וצ רעווש זיא סע
 ןייז טגָאזעג תואיבנ ןַאמ רעקילייה ַא טָאה טרוּבעג ןייז רַאפ רָאי יירד ךָאנ
 ןייק ךיז וצ טעװ סָאװ ,ןוז ַא ןרעוו ןרָאּבענ טעװ םיא ייּב זַא ,רעטאפ

 חישמ יו רערענעלק ןייק טינ ןייז טעװ דניק סָאד זַא ,ןּבָאה טינ ןכיילג
 רעטייו .1 ?ארשי ץנַאנ רעביא ןגיניק קפס-ילּב טעװ רע,, ןוא ףסוי ןּב
 ןייק לָאמנייק ןּבעל ריא ףיוא טָאה סָאװ,, ,השא ַא זַא ,לַאטיוו טלייצרעד
 ןייז רעּביא יװ ,ןגיוא ענעגייא עריא טימ ןעזעג טָאה ,'טגָאזעג טינ ןגיל
 ,2 לייז רעקידרעייפ ַא ץנאלנ ןרָאברעדנּוװ א טימ טניישעג טָאה ּפָאק
 ןיא ןגיולפעג זיא ,לַאטיװ ,רע יװ ,ןעזעג טָאה רעטכעװ-טכַאנ ַא סעּפע ןוא
 עקילייה ַא רַאפ סָאװ ,ןענַאמרעד וצ דימ טינ טרעוװ רע .* ןטפול רעד
 ?טבמ רע ןָאק תוליפּת ענייז טימ זַא ,טרעכיזרַאפ  טגָאמרַאפ רע המשנ
 ןופ רָאנ טגנַאלַאּבנָא זיא ?לארשי תלואג יד זַא ןוא תוריזג עטסגרע יד ןייז
 -ַארָאמ ןוא 'טייקילייה , ץנַאג ןייז ייּב .(יב היולת לארשי תלואג) םיא
 -ןופ טניפעג ,לָאמ סעדעי טנאמרעד רע רעכלעוו ןגעוו ,םייקנייר רעשיל
 -טספלעז ןייז ןיא ןענעכערוצּפָא ךיז קיטיינ רַאפ לַאטיװ םייח ןגעווטסעד
 -סיוא רַאפ טרעלקרע רע עכלעוו ,רענגעק עכעלנעזרעּפ ענייז טימ עיפַארנָאיּב
 טכארּברַאפ טָאה רע ּוװ ,טסשמד טָאטש רעד ןוא ,םירומג םיעשר ןוא ןפרּוװו
 ,תושרה ענייז טימ טַאהעג גלָאפרעד קיניײװ רעייז ןוא םייצ ערעגנעל ַא
 ,5 םודס עקידניז סָאד יו ףוס ַאזַא ןּבָאה טעוװ יז זַא ,חיטכמ רע זיא

 ,חמילש הנומאּב טּביוקגעג טָאה י"'רא רעקיטסימ רעטריטלאזקע רעד
 רעדנּוװ רע ןָאק תויתוא יפוריצ ןוא תועּבשה ןופ ףליה רעד טימ זַא
 ןסעומש םיא טימ ןריפ ןֹוא ךוזַאּב טימ םיא וצ ןעמוק סע זַא ;ןפַאש
 זַא ,רעכיז ןעוועג זיא רע .ןטייצ עטְלַא ראג עקילָאמַא ןופ תומשנ עקילייה
 ענעפָא ןיא יו ןשטנעמ יד ןופ רעמינּפ יד ןיא ןענעייל וצ תלוכיּב זיא רע
 ןופ ''ץוצינ, םעד ןעמיטשַאּב ךיילג רע ןָאק קוק ןטשרע םייּב ןוא ,רעכיּב
 תורוד ענעגנַאנרַאפ סיוא המשנ סנעמעוו ןופ ןענעקרעד ,ןשטנעמ ןדעי
 םעד ןופ טנעה עקידמשונמ יד רעטנוא ,''ץוצינ, רעקיזָאד רעד טמַאטש

 ,4 ,'לַאטיװ םייח יחבש, 1

 ,21 ,5 ,ןטרָאד ?

 ,5 ,ןטרָאד 5

 ןשיּפַארגָאנפע ןסיװעג ַא ךיױא םָאה עיפַארגָאיבטסּבלעז סלַאטיװ ,4 ,ןטרָאד 1

 םעד ןנעװ םיטרּפ עליפ ןבענעגרעּביא אחרוא בֹגַא טרָאד ןרעװ םע לייו ,םערעטניא

 ,ןּבעל רעגיימש ןלערוטלוק ןקיטלָאמעד

 ,16 ,ןטרָאד 5



 241 ןדי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 -מוא עּבָארנ הרוּת סי"רא םעד רעֶּבָא טמוקַאּב ,רעגלָאפכָאנ ןוא דימלּת

 ןוא תועּבשה עדליו טימ ףושיּכ ןוויטימירּפ ןופ ןעמרָאפ עטרעּפמולעג

 ךָאנ גנַארד רעלעדייא סי'רַא םעד .םיקיזמ ןוא םידש רעּביא ןכורּפש

 וצ ןייז הכוז ידכּב ,ןּבעל ןטקילײהעג שיטעקסַא ןוא תוימשגה תוטשּפתה

 ןזיילסיוא יואר זיא סָאװ ,ןּברק רעטלייוורעדסיוא ןוא רענייר רעד ןרעוו

 ֿלַאטיו ייּב םרעו ץלַא סָאד -- טלעװו עטקנוטעננייַא ''דניז,, ןיא יד

 ןוא ןטפירשרָאפ עשיטקַארּפ רעטנזיוט ןופ םי םעד ןיא ןעקנורטרעד שממ

 ןיר ןיא לַאטיװ ךָאנ זיא ןעמעלַא םעד וצ .ןטייקיניילק עקינַָאטנייא

 ןיטולח? זיא סָאװ ,טײקיזָאלטנעלַאט עקידחמיא ןַא ןעוועג ןיז ןשירַארעטיל

 רעקינייוו רעמ ןיא ןעקנאדעג ענייז בתּכּב ןּבענועּביא תלוכיּב ןעווענ טינ

 / עקיגָאװרעװש עקיד ענייז .םרָאפ רעכעלדנעטשרַאפ ןוא רעשיטַאמעטסיס

 -רַאפ ַא ןיא טשימענסיוא זיא ץלַא ווו ,והובו והוּת רעתמא ןַא ןענייז דנעּב

 -ןָאלּפרַאפ ַא זיא .'םייח ץע, רעסיורג-קיזיר ןייז .1 ?יונק ןטרעטנָאלּפ

 טירט ןדעי ףיוא ןָא ךיז טסיוטש ןעמ ּוװ ,טנידיּבַאל רעלעקנוט רעטרעט

 ןיא ןרעיול סנטָאש עקידהמיא עצרַאוװש ןוא ;רענייטש ערעווש עטרַאה ןיא

 טסייר סע עכלעוו ,שינרעטסניפ-קָאטש רעקיזָאד רעד ןיא ךעלעקניוו עלַא

 -ידרעייפ רעד ןוא גנורעטסײנַאּב רעתמא ןופ קנופ רעד ךרוד ןטלעז יױזַא

 ףרַאד ןעמ ..תובהלתה רעשיטסימ ןוא סָאטַאּפ ןקידנפַאש ןופ ץילב רעק

 עלַא יד ךרוד ןנַאלשכרוד ךיז דלודעג ןוא טומ ליפ רעייז ןּבָאה ךעלקריוו

 םענײמעגלַא ןַא ןעמוקַאּב ֹוצ ידכּב ,''םייח ץע,, םנופ ''םירעש,, קיצפופ

 סלַאטיװ ןופ טײקיזָאלנַאלּפ --- רעקיטניר רעדָא ,ןַאלּפ םעד ןנעוו ףירנַאּב

 י* "'תולכיה ,, עטיוּבענפיוא

 עזָאלמעטסיס סלַאטיװ ןופ ןייז רעשמ ךיז ןָאק ןעמ טייוו יו ףיוא
 ףיוא חטיש ןייז ןופ לייט ןשיטערָאעט םעד ןיא אירו? ךיז טציטש ,קרעוו
 רעּבָא טרעדנערַאפ ,םישרפמ ענייז ןוא ''רהוז,, םנופ ןּפיצנירּפטנורג יד

 ךיז טקרעמַאּב סרעדנוזַאּב .םיטרּפ עקיטכיוו ץנַאג עקינייא קרַאטש ייּברעד

 ןענייז תוריפס יד ױזַא יוװ ,גנורעדליש ןייז ןיא ךרד רענענייא סאירול

 ,"'ןיפוצרּפ,, ענעפורעג ױזַא יד ןגעוו ערעל ןייז ןיא טרפּכ ,ןרָאװענ ןפַאשַאּב
 ,אירול טנרעל ,טלַארטשעגפױא ךיז ןופ ''תוריפס , יד טָאה טָאג רעדייא
 ןוא ,ןטייוו עכעלדנעמוא עלַא טליפעגסיוא טכיל ''ספוס-ןיא,, םעד טָאה
 יי טא א

 ,קרעװ סלַאטיװ ןופ רעּנענסױרַא ןוא רָאטקַאדער רעד ךיוא טנעקרענָא סָאד 1 |
 יתדמלו :טקרעמַאּב רע ּוּװ ,"סייח ץע, םֹוצ המדקה ןייז ןיא שורּפַאּפ ריאמ לּבּוקמ רעד
 ,"ףוס אלו שאר אל רדס םהל ןיא רשא לע םישודקה ירפס לדוג יתיארו וירפס

 ,"תולכיה, ןּביז ןיא םלײטעגנייָא זיא "םייח ץעה רעד 9
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 טָאה 'ףוסדןיא , רעד ןעו .1 טריטסיסקע טינרָאג טָאה טכיל םעד רעסיוא

 ןענָאק ךיז ןלָאז סע ידכּב ,ןפַאשַאּב וצ ןטלעוו ןסָאלשַאּב ןליוו ןייז ןיא

 ןיתומשו ויתולועפ רואל איצוהל) םישעמ ענייז ןוא ןעמָאנ ןייז ןקעלּפטנַא

 -עגפיונוצ 'ףוס-ןיא, רעד טָאה ,ומצע תא םצמצ -- טלָאמעד ,(וייונכו
 -לטימ םניא טרָאד ךיז טָאה .טכיל ךעלדנעמוא ןייז טימרעדניא ןּפמורש

 -ךורּב טָאנ טָאה ללח ןקיזַאד םעד ןיא טָא ןוא ,ללח א טעדליבענ טקנוּפ

 עלַא יד טכַארּבעגסױרַא ןוא טקידנערַאפ ,ןפַאשַאּב ,טלַארטשעגסיױא,, אוח
 ןומ םֶרָאפ ןיא, ןסָאלפעגנײרַא טָאה ,ללח םעד ןיא ,ןיהַא .2 'ןטלעוו

 ;לַארטש רעקיטכיל ספוס-ןיא םעד (דחא קד רוניצ ןיעכ) ''לַאנַאק םעניד ַא

 םעד ןיא לַארטש רעכעלטעג רעד טָאה עיניל רעכיילג ַא ןופ םרָאפ ןיא טינ

 ןעצ .(םילוגע) ןעגניר ןופ םרָאפ ןיא רָאנ ,ןעגנורדעננײרַא ללח ןזָאלטכיל

 --- ןרָאװעג טלַארטשעגסיױא ''ףוס-ןיא,, םנופ ןפוא ַאזַא ףיוא ןענייז ןעגניר

 םעד ייּב יוװ ירא םעד ייּב ךיוא ןגָארט סָאװ ,תוריפס ןעצ יד ןענייז סָאד

 עכעלטעג סָאד קינייוװעניא ;רעטסַארַאכ ןטלּפָאד ַא ''םינומר סדרּפ,, לעב

 .8 ''ופּב,, יד -- שובל רעד ןסיוא ןופ ןוא ,הריפס רעד ןופ המשנ יד ,טכיל

 ןיא וליפַא סיורג קיטלַאװג ױזַא רעּבָא ןיא ''ףוס-ןיא, םנופ טכיל סָאד
 עקידנדנעלּב ןייז ןטלאהסיוא זַא ,''רוניצ,, םעניד ץנַאג ַא ןופ םֶרָאפ רעד

 ירד עטשרע יד ןופ ''םילּכ , יד זיולּב ןעוועג תלוכיּב ןענייז טמַארק

 רעטנענ ךיז ןעניפעג סָאװ ,םילוגע יירד עטשרעּבייא יד ןופ ח"ד ,תוריפס

 ,הגרדמ רערעכעה ַא ןופ רַאפרעד זיא תוהמ רעייז ןוא ,לַאװק ןכעלטענ םוצ

 "ניא ךיז ןעניפעגנ סָאװ ,תוריפס ןּביז עקירעּביא יד ןופ ''םיִלּכ , יד רעּבָא

 עפש ערעייהענמוא יד ןטלַאהעגסױא טינ ןּבָאה ייז --- ללח םנופ טימרעד

 סָאװ ,טכיל סָאד ,ןרָאװענ ןטלָאּפשעצ ןענייז ייז ,טכיל ןכעלטענ םנופ

 יד ןיא ןוא ,רוקמ ןייז וצ טרעקענקירוצ ךיז טָאה ,ןסָאלפענ ייז ןיא טָאה

 יצוצינ) טכיל ןקילייה םנופ ןעקנופ זיולּב ןּבילּברַאפ ןענייז '!םילּכ ירבש,,

  ערעדנוזַאּב ַא ןרעװו ןפַאשַאּב טוומענ רַאפרעד טָאה סע 1* (השודקח

 ,לאוק:טכיפ ןכעלטעג ןקידנדנעלּב םעד ןופ ןליײטּפָא לָאז סָאװ ,הציחמ

 תוריפס יד ןענייז ױזַא טָא .? ןּבָאה םויק ַא ןענָאק ןלָאז ןטלעו יד , ידכּב

 רוא היח םיארבנה וארבנו םילצאנה ולצאנש םרט יכ עד, :22 ,'םייח ץעע 1
 רעד םיול ןרימיצ רימ) "יונפ םוקמ םוׂש היה אלו תואיצמח לכ אלממ םושפ ןוילע

 .(1891 ןופ עּבַאגסיױא רעװעשרַאװ

 ,"םלוכ תומלועה לכ השעו רציו ארבו ליצאה אוהה ללחה םוקמבו, 2
 25 ,24 ,22 ,ןטרָאד 5

 ,93--79 ,םילכה תריבש רעש ,ןטרָאד 4
 רשא ,,הוה רואה לובסל ולכויש ןפואב תומלועה לכ ןקתל ונוצרב הלע ןכל 5

 ,"רואה לובסל חכו תומלועהל םויק היהי תונו םיסוכמ רתֹוי ויחי תורואה
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 יד .ןטלַאטשעג-רעמינּפ ןיא -- 'ןיפוצרפ,, ןיא ןרָאװעג טלדנַאװעגמוא

 ןקיּפעקיירד םעד ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא ,רתּכ --- הריפס עטשרע |
 לַאוװקרוא רעד ןרָאװעג זיא ,חמכח -- הריפס עטייווצ יד ,''ןיּפנַאךירא,

 עטירד יד .'אֹּבֲא, רַאפרעד טסייה ןוא ,ןכעלנעמ ,ןוויטקַא םעד ןופ

 םעד טנָארט ןוא ,ןכעלבַייוװ ,ןוויסַאּפ םנופ דוסי רעד זיא ,חניּב --- הריפס

 ' "םילּכ; ערעייז סָאװ ,תוריפס סקעז עקידרעטייוו יד .''אמא,, ןעמָאנ

 -- הרוצ ןייא ןיא ןצלַאמשענפיונוצ ןענייז ,ןרָאװעג ןכָארּבעצ ןענייז

 ייווצ עקידרעירפ יד ןופ טרוּבעג יד ,ןוז רעד זיא סָאד ,''ןיּפנַא ריעז,, רעד

 ,הריפס עטצעל יד .''רעטומ , יד ןוא 'רעטָאפ,, םעד --- ''ןיפוצרּפ

 .1 "תּב , יד --- ןכעלּבייװ-גנוי םעד ןופ טלַאטשעג יד ןעמוקַאּב טָאה ,תוכלמ

 רעד טכיירטש -- ''תישארּב השעמ , ןֹופ רדס רעד טָא אקווד ןוא

 רעד וצ (ןיריבּת ןינאמ) ''םילּכ ענעכָארּבעצ , יד ךרוד -- רעטנוא י"'רַא

 םויק ןראפ קיטיינ טגנידַאּבמוא ןעוועג זיא ,ןיפוצרּפ יד ןופ גנויײיטשטנַא

 ,ארחא ארטס,, רעד ןגעוו םעלבָארּפ רעּברַאה רעד טימ .טלעוו רעד ןֹופ

 ליפ רעייז ךיז ןּבָאה ,טלעוו סטָאנ ףיוא סטכעלש ןופ רוקמ םעד ןגעוו

 ןט18 ןיא ןיוש יו ,ןעזענ ןּבָאה רימ .רעקיטסימ עשידיי יד ןעמונרַאפ

 רעקיזָאד רעד טימ טקיטפעשַאּב ךיז ןהֹּכ קחצי רעקיטסימ רעד טָאה ה"י

 םוצ קידנעמוק ןוא ,2 ''תילאמשה תוליצאה לע רמאמ , ןייז ןיא עגארפ
 ,בוטה רוקמ םעד ןופ טמַאטש תועשיר ןופ תוכלמ יד ךיוא זַא ,ריפסיוא |

 םענעגרָאּברַאפ ןפיט ןקיזָאד םעד טינ טייטשרַאפ רע זַא ,הדומ רע זיא

 ,רהרהת לאו קותש , :הצע עמורפ יד רעזעל םעד ךיוא טינ רע ןוא ,דוס

 -רעדיוו ןקיזָאד םעד .''רוקחת לא ךממ הסוכמבו שורדת לא ךממ אלפומב

 ןיא סָאװ ,גנֹופַאשַאּב סטָאנ ןיא סטכעלש ןופ ץנעטסיסקע יד ,ךורּפש

 השמ ,גלָאפרע ןָא רעּבֶא ,ןרעפטנעראפ טוּורּפעג ךיוא טָאה -- בוט ולֹוּכ

 -ןיא ,, רעד ןעוו זַא ,ןָא רַאפרעד עקַאט טזייוו י'רא רעד 2 ָאריאודרוק

 טָאטשנָא ''ןיפוצרּפ , יד ןפַאשַאּב ךיילג ןעוועג הלחתה רעד ןיא לָאז ''ףוס

 -קע טנַאקעג טינ סטכעלש ןייק ךָאד טלָאװ ,''םילכ , יד ןוא תוריפס יד

 ןלוּכ ךָאד זיא -- טכיל עכעל;ענ סָאד םערָאװ ,טלעוו רעד ףיוא ןריטסיס

 ןײז ןיא סיוא שנכער הריריא םהרבַא לּבוקמ רעד ,ןיֿפוצרַּפה רעש ,ןטרָאד 1

 רעּביא :ןיפוצרפ םקעו רָאנ ,ףניפ םינ (12 'ּפַאק ,גנולײטּפָא עמייווצ) "םימשיה רעש,

 אקיתע) "רעשלַא רעקילײה רעד ךָאנ ךיז טניפעג (ןיּפנא ךירא) ?ןקידמינּפ:גנַאל; םעד

 ,ןטרָאד) הרוצ ןייא ןיא "ןיפנא:ךיראא ןטימ ןעמַאזוצ רעֹּבָא ךיז טסינ רעכלעו ,(אשידק

 .(8 י'ּפַאק ,שוװ ןפ יּפַאק ,ןװ|

 ,25--23 ,ן} דנַאב ,קרעװ רעזנוא 2

 / ,(עּבַאגסיױא רעצערָאק) 162--161 ,"םינומיר םדרַפ, 5



 גרעּבניצ ,י ר"ד 234

 יד ,''ןיריבת ןינאמ,, יד ןענייז סָאד רעּבָא ,ןטכעלש םנופ רוקמ רעד ,בוט

 ךיז טכיל סָאד טָאה (הּפילק) ץכעלַאש רעייז סיוא סָאװ ,םיִלֹּכ ענעכָארבעצ

 רָאנ ןקיטלעוועג לָאז טלעוו רעד ןיא ןעוו ,ןטכעלש םעד ןָא .טרעטייוורעד
 ,ןריטסיסקע טנַאקעג טיג שנועו רכש ןייק ךָאד טלָאװ ,ןייֵלַא עטוג סָאד

 ןטימ ןענָאק לָאז רע ,טאהעגנ טינ הריחּב ןייק ךָאד טָאה שטנעמ רעד ?ייוו

 1 ןטכעלש םנופ ןרעטייורעד ךיז ןוא עטונ סָאד ןָאט ןליוו ןעיירפ

 ןיצוצינה) ''ןעקנופ עקילייה , יד ןוקיּת ןעמוקַאּב םישעמ עטוג ענייז ךרוד

 ןשטנעמ עקידניז יד .ןּבילּברַאפ ''תוּפילק,, יד ןיא ןענייז סָאװ ,(םישודקה |

 טכיל עכעלטעג סָאד םישעמ עטכעלש ערעייז ךרוד ןעקניז ןכַאמ ייז ,רעּבָא

 | ,תוּפילק עלעירעטַאמ יד ןיא
 רעד הלּבק סאירול ןיא רעֹּבָא טמענרַאפ טרָא ןטסקיטכיװ םעד

 ץנַאג א ןופ דוסי ןפיוא ךיז טציטש לייט רעד טָא ןוא ,לייט רעשיטקַארּפ

 םעד טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא סָאװ ,םעטסיס רעשינָאלָאכיסּפ רעקיטרַאננייא

 -ענ םעטסיס רעקיזָאד רעד ןופ רעטנעצ ןיא .םילונלינ ןנעוו ערעל ס''ירַא

 ןשיוװצ גניר-סגנודניּברַאפ רעד זיא סָאװ ,חמשנ סנשטנעמ םעד ךיז טניפ

 "ןיפוצרּפ,, ףניפ יד ןופ ץנַאלנּפָא סלא .ןכעלדנעמוא ןוא ןכעלדנע םעד

 ,חמשנ ,חור ,שפנ :'םישרש , ףניפ סיוא המשנ סנשטנעמ םעד טײטשַאּב

 -צע5 יד ,הנרדמ רעטסקירעדינ רעד ןופ זיא עטשרע יד .? הדיחי ,היח

 ןייא ןופ ןעמַאטש תומשנ עכעלשטנעמ עלַא .רעטסכעה רעד ןופ -- עט

 ןיא רעּפרעק סנושארה םדא ןופ רבא רעדעי ,ןענושארה םדא ןופ --- שרוש

 ,ןיצוצינ ,/,ןעקנופ,) תומשנ עכעלשטנעמ ןענַאילימ-ילימ ןופ לָאװק ַא

 ןופ רעּבָא ןענייז ןשטנעמ םנופ םירבא יד .(י"רַא םייּב ןסייה ייז יו

 יד רַאפרעד ךיוא ןענייז ,חגרדמ רענעדיישרַאפ ןופ ,טרעוו םענעדיישרַאפ

 -נעקנעד םנופ ''ןעקנופ ,, ןענייז לייט ַא :טרעוו םענעדיײשרַאפ ןופ תומשנ

 עמוטש ןופ --- רעריוו עטידד ,גיוא ןקידנעעז םנופ --- ערעדנַא ,חומ ןקיד
 .5 ווזַאא סיפ רעדָא טנעה

 דיב ןוצרו הריחכ היהיש ידכ התיה ןוילעה ליצאמח תנווכ, :10 ,"םייח ץע, 1
 בומחו ןיריבת ןוינאממ אב ערה שרושש ינפמ ,םלועב ערו בוס היהיש רשאב ,םדאה
 ,"שנועו רכש היה אל זאו םלועב בוט קר היה (אל) ןכ היח אל םאו לודגה רואמ אב

 ןרימיצ רימ) 18 ,14 ,"םילוגלנה רפסע 152 ,| ן58-551 ,49 | ,"םייח ץעק 2
 ,(1744 ןופ עבַאנסױא רעװָאקלָאשז רעד םיול

 ןשיוצ דיײשרעשנוא ןַא ךױא טכַאמ י"רַא רעד ,4 ,2 ,"םילונלנה רפסא 5
 רעד ףיוא ךָאנ ןּבָאה סָאװ ,ּתומשנ ןעניײז סָאד -- עײנ ,תומשנ "עיינג ןוא *עטלַא,
 .עה ַא ןופ רַאפרעד ןענייז ןוא ,ןושארה םדא ןופ םינ ןעמַאמש ןוא םלדנַאװעג םינ ררע
 הלּבק סי"רַא ןיא תומשנ "עיײנ, עקיזָאד יד ןופ עלָאר יד ."עשלַא יד יװ הגרדמ רערעכ
 .(7 'ּפַאק ,"םילוגלגה רפספ עז) רָאלק ןצנַאגניא טינ רעּבָא ןיא
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 קנַאדעג-טנורג רעד טלוּב סרעדנוזַאּב י"א םייּב סױרַא טערט ָאד

 סָאװ ,''אטח,, סנושארח םדִא ןגעוו ,ןשטנעמ ''ןטקידניזרַאפ,, םעד ןגעוו

 .1 תורוד עלַא ןופ ךשמ ןיא ןשטנעמ סעד רעּביא טסַאֿל ערעווש ַא יו טקירד

 ןטלעװ עלַא ןענייז ,ןעגנַאנַאּב זיא ןושארה םדֶא סָאװ ,'"אטח,, םעד ךרוד

 ךיז ןּבָאה סע ,(הטמל ודריו ומגפנ) ןרָאװעג טקירעדינרעד ןוא ןּברָאדרַאפ

 תוגרדמ עכיוה יד ןופ תומשנ יד ,ןזייּב ןטימ עטוג סָאד טשימענסיוא

 ךרוד ןרָאװעג טקעלפרַאפ זיא המשנ עטסנייר יד וליפַא ;עקירעדינ יד טימ

 גנורירַאּב רעטנעֶאנ רעד ךרוד טצומשַאּב ,ןטכעלש םנופ גנושימייב רעד

 סאו ןוא .* סטכעלש ןֹופ רוקמ רעד ךָאד זיא סָאװ ,'!הּפילק,, רעד טימ

 ""הּפילק ,, יד ךיז טסיילפ רעמ ץלַא -- המשנ יד רעלופטרעוו ןוא רעכעה

 םייח טיול ,* דניז ןופ ןשינעפיט יד ןיא ןעקניז ןזָאל ןוא ןצומשַאּב וצ יז

 םעד טרזחענרעּביא טפָא ץנַאנ ןליפַא י""רַא רעד טָאה ,רעּביא טיג ?אטיוו

 יו הגרדמ רערעכעה ַא ןופ ןעוועג זיא ןעניק ןופ המשנ יד זַא ,קנַאדעג

 ןעוועג זיא חמשנ סניק סָאװ ,רַאפרעד עקַאט ןוא ;המשנ סלבה רערורּב ןייז

 ערעסערג ליפ ןייטשוצסיוא טַאהעג יז טָאה ,הניחּב רעכיוה רעייז ַא ןופ

 ןריפרַאפ ֹוצ יז טסולגעג סרעדנוזַאּב ןּבָאה ''תוּפילק,, יד ?ייוו ,תונויסנ

 ענעזעוועג יד ןכיירגרעד יינספיוא + הטילש רעייז ןיא ןּפַאכנײרַא ןוא

 --טלעוו עטרעסעּבענסיוא יד ,''ןוקיּתה םלוע,, םעד ןרעקקירוצ ,עינָאמרַאה

 והוּת םעד וצ ףוס ַא ןכַאמ לָאז ןעמ ןעוו ,טלָאמעד רָאנ ןעשעגנ ןָאק סָאד

 ןייז רבונ ,ןטכעלש ןּוא ןטוג םעד ןשיווצ ףמַאק ןקידנעטש םעד וצ ,והובו

 ןעקנופ עקילייה עטייזעצ עלַא ןעלמַאזפיונוצ ,''הּפילק ,, רעד ןופ חטילש יד

 סע ןעוו ,טלָאמעד ןּוא .רוקמ רעייז וצ ןּביוהרעד ייז ןוא (ןיצוצינ תאלעה)

 ןופ גנושימסיוא ןוא רעטנַאלּפ םעד וצ ףוס א ןעמענ טלעוו רעד ןיא טעוו

 םוצ ךָאד טגנערּב סָאד סָאװ ,סטכעלש ןוא סטונ ןופ --- תודוסי עדייּב

 טעוו סטכעלש ןופ (הּפילק) ץכעלַאש יד ןעוו טלָאמעד ,דניז ןֹוט ןויסנ

 ןוא ,לאוג רעד ןעמוק טעוװ --- סטוג ןופ ןרעק םנופ ןרעוו טלײטעגּפָא

 5 תולנ ןופ הניכש יד ןרעוו טעוו טזיילעגסיוא

 טריפ ,טלעוו יד ןזיילסיוא ןופ ,''ןיצוצינ תאלעה , ןופ נעוו רעד

 -דנַאוו עגנַאל ךרוד ,''שפנה ?ונלג , ךרוד םענַאבטלעװ סי"'רַא םעד טיול

 ,15 ,14 ,ןטרָאד 1

 םהש תומשנה לכ וב ויח ןושארה םדא תאירב תליהתב, :1 'ּפַאק ,ןטרָאד ?

 ."ערו בוש וברעתנ זא ערב בוטה בריעו אטחש רחאו וּנ תוילתו וב תולולכ בומה דצמ

 םינװכתמ םה ךכ ,ךרעה תורקי רתֹוי המשנה היהתש המ לכ, 13 'ז ,ןטרָאד 8

 ."תופילקה יקמעב הסינכהלו האיטחהל
 ,װ"א 37 ,2/ ,21 ,19 'ז ,ןטרָאד 4
 ,ו"א 2 י'ּפַאק ,ןטרָאד 5
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 עדעי .טלעו רעקידניז רעד רעּביא תומשנ עכעלשטנעמ יד ןופ ןעגנול

 ןעלמַאז וצ עּבַאנפיוא רעטמיטשַאב ַא טימ טלעוו רעד ףיוא טמוק המשנ

 עמוג סָאד ןזיילסיוא ןוא ןלײטּפָא ,'טכיל ןופ 'ןעקנופ,, עטייזעצ יד

 ןָאק ,תומילשּב טליפרעד טינ תוחילש ריא טָאה יז זיּב ןוא ,ןטכעלש םנופ

 ןרעוו לנלוגמ ,ןעלדנַאװ ץלַא זומ יז ;ןרעקמוא טינ ךיז רוקמ ריא וצ יז
 ןוא רעמייּב ןיא ךיוא וליפַא טרעיינ ,תויח ןוא ןשטנעמ ןיא רָאנ טינ

 ןצנַאג ַא ייּברעד וליפַא טיג י"'רַא רעד .רעסיוועג קידנסילפ ןיא ןוא רענייטש

 -ָאו טנכערענסיוא שיטַאמעטסיפ טרעוו סע ּווװ ,'/םילוגליג,, ןופ רעטסייר

 רַאפ ,דניז יד ןוא יד ראט ןייטשוצסיוא טָאה המשנ יד םילונליג ערעס

 ,"חבונ בלב , ַא ןיא לגלוגמ חמשנ יד טרעוו ,לשמל ,תונישלמ ןוא הריפמ
 רַאפ ,לזייא ַא ןיא -- .שיא תשא, ןַא טימ רעקרַאפ ןכעלטכעלשעג רַאפ

 1 וו"זַאא וו"זַאא (ףטוש ?לחנ) רעסיוועג קידנסילפ ַא ןיא --- ערה-ןושל

 טנַאקַאּב גנַאל ןופ ןיוש זיא סָאװ ,''שפנה לונליג,, ןגעוו ערעל יד

 טימ ןרנוּבעגפיונוצ י'רַא רעד טָאה ,קיטסימ רעשידיי רעד ןיא ןעוועג

 -,2 תומשנ ייווצ ןופ גנוטפעהַאּבפיונוצ ןוא ''רוּביעה דוס,, ןגעוו ערעל ןייז

 ןיוש טָאה המשנ יד זַא -- י"רַא רעד טנרעל -- ,זייוונטייצ טעשעג סע,
 טָאה ןעזרַאפ א ךרוד רָאנ ,דניז ןופ יז זיא ןייר ,טליפרעד תֹוחילש ריא
 טלָאמעד זומ .ןעוועג םייקמ טינ חווצמ עסיוועג ַא ןּבעל שידרע ריא ןיא יז
 ןקידעּבעל ַא ןופ המשנ ַא טימ ןטפעהַאּב ךיז ןוא ןרעקקירוצ המשנ יד
 ייווצ זַא ,ךיוא טריסַאּפ סע .הווצמ עקיזָאד יד ןליפרעד וצ ידכּב ,ןשטנעמ
 טפעהַאּב ,ןליפרעד וצ תוחילש רעייז ךאווש וצ ןענייז רעדנוזַאּב תומשנ
 יד ןַאד טצנַאגרעד ענייא ןוא ,ןעמַאזוצ רעּפרעק ןייא ןיא החנשה יד ייז
 ,תומשנ עכלעזַא םילוגלינ ןיא זייוונטייצ ךיוא רעּבָא ןעלדנַאװ סע .עטייווצ
 -רעד תוחילש רעייז ןיוש ןּבָאה ןוא ,םנּפ ןטסדנימ םעד ןָא ןענייז סָאװ
 ידכב טלעוו רעשידרע רעד ףיוא םוא רעּבָא ךיז ןרעק ייז .תומילשּב טליפ
 ןוא טפַארק עקיטיינ יד ייז ןּביג ןוא ,ןייז קיפליהַאּב תומשנ ערעדנַא
 ןוא עמוקלופ יד .* דניז ערעייז ןופ ןשַאוונייר ךיז ןלָאז יז ,,עציטש
 ךיז טקיטיינ סָאװ ,חמשנ עטייווצ ַא ןטכורפַאּב טוט המשנ עטרעטיילעג

 ןקיטפערק ןוא ןוייּפש יז טוט סָאװ ,'!רעטומ , ריא טרעוו יז ,ףליה ןיא
 ו'ךַא רעד טָאה קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןופ רוסי ןפיוא ,תומילש ריא טימ

 רעסיװעג ַא וצ ךעלנע דנלַאפּפױא ןיא רעטסייר רעקיזָאד רעד ,40 ,2/ ,ןטרָגד 1
 לוגליג; ערעסָאװ ןלעטשוצשסעפ רעװש רעּבָא ןיא סע ,"ָאדעפ, סנוטלּפַא ןיא עלעטש
 לּבקמ ןּבָאה םיא ויִּב ןענַאטשעגסױא זיא סָאטימ רעשיכירג:טלַא רעקיזָאד רעד "תוליחמ
 | ,רעקישסימ רעתפצ יד ןעװעג ןינק

 ,13 ןוא 11 ,/ ,6 ,5 'ּפַאק ,ןטרָאד 2

 ,"ללכה ךרוצל אלא ומצע ךרוצ אל לונלג שי, 112 'ז ,ןטרָאד 8
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 ,תוחילש רעסיורנ רעד ןגעוו ,''עיסימ,, רעד ןנעוו עירועל ןי-, טלעטשעגפיוא

 רעשידיי רעד .קלָאפ ןשידיי םעד טמיטשַאּבסיורָאפ טָאה החנשה יד סָאװ

 ןוא טייזעצ ,, ןיא לארשי קלָאפ סָאד סָאװ ,סָאד ,י"'רַא רעד טנרעל ,תולג

 רעקיטכיוו לַאסָאלַָאק ַא ןיא סָאד -- רעקלעפ עֶלַא ןשיװצ '!טיירּפשעצ

 סָאד .טלעוו רעצנַאג רעד ראפ גנוזיילסיוא ןוא גנויירפַאּב ןופ רָאטקַאפ

 סָאװ ,תוחילש סיורג ןייז ןליפרעד טימרעד תולנ ןיא טוט ?ארשי קלאפ

 ןיא ,םלועה תומוא יד ןופ תומשנ יד עלַא "ןוקית,, ןעמוקַאּב םיא ךרוד

 רעד קנַאדַא ןוא ,(ןיצוצינ) ןעקנופ עקילייה יד ךיז ןעניפעג סע עכלעוו

 רעטנוא תומשנ עקיזָאד יד ךיז ןעיירפַאּב ,לארשי קלאפ ןטימ תוניכש

 ךיז ןטפעהַאּב ןוא (הּפילק) ץכעלָאש רעניירמוא רעד ןופ העּפשה ןייז

 | | .1 הניכש רעד טימ

 םיקידצ עסיורנ ןופ תומשנ יד זַא ,טנייצרעביא טסעפ זיא י"רַא רעד

 תורוד עקידרעטעּפש ליפ ןבעלפיוא יינספיוא ןעֹומ ןטייצ עקילָאמַא םיוא

 רעד ךרוד ןענייז סָאװ ,םידיחי עטלייוורעדסיוא ןופ טלַאטשענ רעד ןיא

 ןַאראפ ךיוא ןענייז סע ןוא .םישעמ עסיורנ ןָאט וצ טמיטשַאּב חחנשה

 עטסּוװוַאּב ייז זיולּב ,עסיווענ ךרוד תלוכיּב ןענייז סָאװ ,רודה יקידצ עכלעזַא

 ןיא סע "ץוצינ, סעמעוו רעדָא המשנ סעמעוו ןענעקרעד ךיילנ ,םינמיס

 רעקיזָאד רעד הנרדמ רעסָאוװ וצ ,קידצ םעד ןוא םעד ןיא ןרָאװעג ?נלונמ

 ףרַאד המשנ ןייז חמשנ סנעמעוו טימ ןוא ,טכיירגרעד ןווש טָאה קידצ

 ,תומילש ןופ ?ּפַאטש עטסכעה יד ןכיירנרעד ידכּב ןעמוקנעמַאזוצ ךָאנ ךיז

 -- םנַּפ ןטסדנימ םעד ןָא ןייר ןצנַאנ ןיא ןרעוו ןלעוו תומשנ עלַא ןןעוו ןוא

 םעד ןרעטנענרעד רעּבָא ןָאק ןעמ .דוד ןּב חישמ ,לאוג רעד ןעמוק טעוו

 ןוא ןליוו ןקרַאטש סנשטנעמ םעד ןיא רָאנ ךיז טדנעוו סע ,חישמה תַאיב

 רעד טרעכיזרַאפ --- ןלעוו רָאנ ןלָאז רימ ןעוו,, ,תובהלתה רעזעינילער ןייז

 רימ ןטלָאװ -- ןייז הבושּתּכ ריזחמ ןצרַאה ןצנַאג ןטימ ןוא --- י""רַא

 טלָאװ ךיילג ןוא תופילק יד ןופ תומשנ עֶלַא ןזיילוצסיוא חוּכנ ןעוועג

 טסעפ ןעוועג ןענייז םידימלּת ענייז ןוא י'רַא רעד .2* ''ןעמוקעג חישמ

 2 (יארתּב ארד) רוד ר ע ט צ ע 5 רעד --- זיא רוד רעייז זַא ,טנייצרעביא

 יד ןעננערּב רעכיג סָאװ ,'ץק,, םעד ןרעטנענרעד רַאּפרעד ז ומ ןעמ

 הניכשהו תומוא !ע לכבו תוחור לככ לארשי ולניש ךירצ ןכלוע :3 'ז ,ןטרָאד }

 ולגש המוא התוא לׂש הפילק התֹואב תוברועמ תושודק תומשנ הזיא ויחי םאש םהמע
 תומשנה ןתוא תוכשומ הלכוא שא אוהש םשל הלג רשא הנינשה תשודק חכ הנה ,.,םשל

 ,תורהטמו המע תוקבדתמו

 איצוהל חכ ונב היה ,הרומג הבושתב םיבשו םיקידצ ונייה ולאוע :3 ,ןטרָאד 2

 | ,"חישמ אב היה ףכתו דחא ענרב תופילקבש םהה תומשנה לכ
 ,27 ,3 ,ןטרָאד 5

)22( 
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 רעכיג סָאװ ןזיילסיוא ,חישמה תַאיּב ןֹופ גָאט םעד ןרעטנענרעד .הלואג
 -יטעקסַא ,הליפּת רעסייה רעד ךרוד ,הבושּת ךרוד ןעמ ןָאק -- טלעוו יד

 | .םיתינעּת ןוא םיפוניס ןוא .תושירּפ רעש

 ןוא עזעקסַא סי"רַא םעד זַא ,ןרעוװ ןזיוועגנָא ָאד רעּבָא ןופ סע

 רעכעלטסירק רעד ןופ ןדײשטנַא ץנַאג ךָאד ךיז טדיישרעטנוא תושירּפ

 -סַא עכעלטסירק יד ןה ,י'רַא רעד ןה ,תמא ,רעטלַאלטימ םניא עזעקסַא

 ,הּפילק יד ,סטכעלש סָאד זַא ,טקנוּפדנַאטש םעד ןופ סױרַא ןעיינ ןטעק

 -טנַא וצ יײּברעד רעּבָא ןעמוק ייז .טלעוו רעקידניז רעד ןיא טקיטלעוװעג
 ןופ ּפִא ךיז טנָאז םזיטעקסַא רעכעלטסיוק רעד .ןריפסיוא עטצעזענננעק

 ןופ ךיז טרעטייוורעד ןוא ןענעקרענָא טינ סע ליװ רע ,ןּבעל ןשידרע םעד

 ןוא ,לאמס ןופ ץענ רעד ןיא זיא ןּבעל סָאד זַא ,טניפעג רע ?לייוו ,םיא
 .ןוא ןעײרפַאּב וצ סע דנַאטשמיא טינ תוחוּכ ענייז טימ זיא שטנעמ רעד

 רעּבָא טלעטש י"רַא לּבוקמ רעשידיי רעד .סטכעלש ןוא דניז ןופ ןזיילסיוא

 .,טלעוו רעד ןופ ךיז ןגָאזּפָא טינ :ּפיצנירּפ ןטצעזעגנגעקטנַא םעד סױרַא

 ןָאק טײנַאּב זַא ,ןּביױלג ןייז זיא טסעפ לייוו ;ריא ןומ ךיז ןייז שאימ טינ

 סנשטנעמ םער ךרוד סטכעלש ןוא דניז ןופ טיירפַאּב ,טלעוו יד ןרעוו

 םעד ןיא ,סָאטַאּפ ןוא טמַארק רעשילַארָאמ ןייז ךרוד ,ןליוו ןטגנערטשעגנָא

 ,יי"רַא רעד טנרעל ,זומ ןעמ .טלעוו רעד ןופ לרוג רעד זיא טנעה סנשטנעמ
 ןיא סָאװ ,טלעוו יד ןעיינַאּב ןּבעל םענייר שיטעקסַא ןוא הבושּת ךרוד
 סָאד ןרָאּבעג טָאה ןושארה םדִא ןופ !!אטח,, רעד .דניז ןיא טקנוטעננייַא

 סָאװ ןעמ זומ --- '!תוּפילק , יד הטילש עסיורג ַא ןּבעגעג ןֹוא םטכעלש

 עכעלדנייפ עקיזָאד יד ןעמוקייּב ,הטילש עקיזָאד יד ןייז רבוג רעכיג

 םעד ןיא ךיז ןעניפעג ,ףמַאק ןקיזָאד םעד ןריפ וצ ידכּב ןוא ,ןטפערק

 ,תועּכשה :ןייז-ילּכ ערעדנַא ךָאנ םיתינעּת ןוא םיפוניפ ץוח לַאנעפרַא סי"רַא

 ןטלַאהַאּב ןענייז סָאװ ,תוחוּכ עקיטלַאװג עקידפושיּכ ,ןכורּפש עשינַאמ
 ... תויתוא יפוריצ ,, ןוא ''תומש , ןיא

 זַא ,טנרעלעג י'רא רעד טָאה ,רעּביא טינ לַאטיװ םייח טיול
 ,הנווּכ רעטמיטשַאּב ַא טימ ןָאטעג טרעוו סָאװ ,הווצמ ַא רעדָא הליפּת ַא
 עסיועג ןוא ,םינוילעה תומלוע יד ןיא םשור ןקיטלַאװג ַא ןכַאמ ןָאק
 ןרעדנע ןענָאק ,טנעמָאמ ןקידנסַאּפ םוצ טצונעגסיוא ןרעוו סָאװ ,ןכורּפש
 טימ .לרוג ןטמיטשַאּבסיױרָאפ םעד ןדנעװּפָא ןוא לזמ סנשטנעמ םעד
 ,'"םיקוּביד , ןּבײרטסיױרַא ,ןטפערק עכעלדנייפ ןּבײרטרַאפ ןעמ ןָאק תועּבשה
 עכעלדנייפ ןופ טסענ ַא ןגיױא יד ןיא י"רַא םייּב ןיא טלעוו עצנאנ יד
 .ןטגנערטשעגנָא ןֵא ןריפ קידנעטש זומ שטנעמ רעד ןוא רעטסייג עקידניז
 טליּפשעג ןיוש טָאה סָאװ ,קילָאבמיס עשיטסימ יד .ףמַאק ןקידתונשקע
 טסקַאװעצ --- רעקיטסימ עקידרעירפ יד ייַּב עלָאר עקידנטיידַאּב ץנַאנ ַא
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 עצנַאג יד .ןפוא ןקיטלַאװג ַא ראג ףיֹוא ןלאטיװ ןוא י"רַא םעד ייּב ךיז

 סלַא טכַארטַאּב טרעו ץלַא -- ןָאט ןוא ןּבעל סנשטנעמ םעד ,טלעוו

 .תודוס עפיט ןטלַאחַאּב ןענייז ייז רעטנוא סָאװ ,םיזמר ןוא ןלָאּבמיס

 ןחלוש , ןקיטרַאנגייא ץנַאג ַא טיוּבעגפיוא ןּבָאה םידימלּת ענייז ןוא אירול

 -רעביוא סלַא טשטייטעגסיוא ןרעו גהנמ ןוא הווצמ עדעי ּוװ ,''ךורע

 רעצנַאנ רעד  .ןלָאּבמיס עקידתודוס ןוא סעירעטסימ ןופ שובל רעטש

 .עירעטסימ רעשילרעטסיוא ַא ןיא ?גלוגמ ןאירול ייּב טרעוו לַאוטיר רעשידיי
 תּבש רעד .טײידַאּב ןשיטסימ ןייז ךיז טָאה בוט-םוי רעדעי ,הווצמ עדעי

 ןוא י"רַא םייּב טרעוו ןטָאּבעג ןוא תווצמ ענעדנוּברַאפ םיא יד טימ
 גנודניּברַאמ עשיטסימ סלַא ,עירעטסימ טלַא טנַארטַאּב םידימלּת ענייז

 יו ,תודועס עקידתּבש יד ייּב ;טײהטַאנ רעד ןוא ןשטנעמ םעד ןשיווצ

 רעד טציז ,תורימז סי'רַא םעד ןופ רענייא ןיא ןזיוועגנָא טרעוו סע

 תונחמ עצנַאג טימ טלננירעגמורא ומצעּבו ודובכב ''אשידק אקיתע,

 ,..םיכָאלמ

 ןיז ןפאשענ טָאה ורָאק ףסוי ּוװ טרָאד ,תפצ ןיא ןיא ױזַא םֶא

 םעד ,תורוד עקידרעטעּפש יד רַאפ םוטנריי ןשינּבר ןופ םוידנעּפמָאק
 א ךָאנ ןרָאװעג ןפַאשעג רעגנעהנַא סי"רַא םעד ךרוד --- ''ךורע ןחלוש,
 -עג טכעלטנפערַאפ רעטעּפש וליפַא זיא סע ,''ךורע ןחלוש ,, ןשיטסימ ,ןטייווצ
 -נעּפמָאק סורָאק וצ גנוצנאגרעד סלֵא רעקיטסימ רעתפצ יד ךרוד ןרָאוװ

 עשידיי ףיוא שוריּפ רעשיטסימ ַא ,י'רא לש ךורע ןחלוש,, רעד םויד

 ץנאנ ייּברעד וליפַא ךיז טקרעמַאּב סע .1 תווצמ ןוא םיגהנמ עזעיגילער

 ךיז טסיילפ לַאטיװ םייח :ךירטש רעשיטסיועטקַארַאכ רעקידנגלַאפ טלוּב

 .רעשינבר רעד ןופ רעכעה טייטש הרוּת עשיטסימ יד זַא ,ןזייוורעד וצ

 טרעלקרע ןוא ,''ךורע ןחלוש ,, לעּב םוצ לוטיּב טימ ךיז טלַאהרַאפ רע

 -ַאֹב טינ ןוא שלאפ ןענייז ''דינמ,, סורַאק ףסוי ןופ דייר יד זַא ,ןפָא

 ןֹּבָאה לָאז ורַאק ףסוי זַא ,עדנעגעל יד ךיוא טמַאטש םיא ןופ .? טּביױלג
 הלּבק , ןופ תודוס יד ןיא ןריפניירַא םיא לָאז רענעי י'רַא םעד ןטעּבעג

 זיא המשנ סורַאק רשַאּב ,ןעוועג חצורמ טינ זיא י"רַא רעד רָאנ ,''תישעמ
 וצ ,?ּפַאטש רעד ֹוצ זיב ןזילּב רתסנה תמכח יד ןעמענוצפיוא לנוסמ

 ריגנא סקעדָאק רעזעיגילער:שיטסימ רעד ןעװעג ךיוא זיא רעלוּפָאּפ קרַאטש 1

 דיגנא םעד -- דיסח רעסײה ַא סלַאטיװ םייח ,חמצ םייח בקעי ןַארַאמ םעד ןופ "הוצמו

 ,ןעקנַאדרַאֿפ וצ םע ןעמ טָאה 4,ןּבַאנסױא עליפ ןטלַאהעגסױא םָאה רעכלעװ ,"הוצמו

 ןענייז עכלעװ ,םיגחנמ עליפ םרעגריבעגנייַא ךיז ןּבָאה ןּבעל ןזעינילער ןשידיי ןיא סָאװ
 ,""שורקה י"רא} םעד ןופ ןעמָאנ ןטימ ןדנוּברַאפ

 רקש ,,,ל"צז ורַאק ףסוי ר"רהמל דינמח רמאש המא :42 ,"םילוגלג רפסא 2
 ,"ול הנט
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 רעּבָא טָאה ורַאק ףסוי .ָאריאודרוק השמ טריפרעד יז טָאה סע רעכלעוו
 -ךעד וצ ןעוועג םיּכסמ ףוסילּכ ףוס טָאה י"רַא רעד זיּב טזָאלענּפָא טינ
 -עגנָא טָאה י"רַא רעד רָאנ יו ,רעּבָא לָאמ סעדעי .שטנּוװ סורַאק ןליפ
 ןחלוש ,, לעּב םעד טנעלפ ,הלּבק ןופ תודוס עפיט יד ןקעלּפטנַא וצ ןּביױה
 ,טגייצרעּביא ןיילַא ךיז טָאה ורַאק ףסוי 'ר ןוא ףָאלש ַא ןלַאפַאּב ''ךורע

 1 תמאה תמכח ןופ לכיה םעד ןיא ןעגנירדוצניירַא יואר טינ זיא רע זַא
 ָאריאודרוק השמ ןנעוו דובּכה תַארי סיורג טימ טרער י"רַא וינע רעד תעּב
 סררּפ, לעּב םעד לַאטיװ טנַאמרעד ,/ונּברו ונרומ , םיא טפור ןוא
 סָאד זַא ,הווַאנ סיורג טימ טרעלקרע ןוא לוטיּב ןסיוועג ַא טימ ''םינומיר
 .סרעװ יד ןענייז ?לכֹּב ןוא ,* רעגנַאפנָא רַאפ זיולּב זיא קרעװ עקיזָאד
 ייז לָאז ןעמ יאדּכ טינ ן"'במר ןכָאנ טּבעלעג ןּבָאה סָאװ ,םילּבוקמ יד ןופ
 רעתמא רעד ןעוועג ןגרָאּברַאפ ייז רַאפ זיא'ס לייוו ,ןעמענ טנעה יד ןיא
 ןגעו לַאטיװ טדער לוטיּב ןרעסערג ךָאנ טימ .* הלּבקה תמכח ןופ געוו
 רךימ .ןּבעגעגּפָא טינ הלּבק טימ ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןטעטירָאטױא עשינּבר יד
 ןרייר סע טקעּפסער ןסיורג ַא רַאפ סָאװ טימ ,ןעזעג רעירפ ןיוש ןּבָאה
 סָאד .ָאריאודרוק השמ ןוא יאּבנ ןּבא םילּבוקמ יד דומלּת םעד ןגעוו
 .+ שַאדיוו-יד והילא דימלּת סָאריאודרוק ייּב רעּביא ךיוא ךיז טרזח ענעגייא
 ןעוועג ןיילַא הליחמּב זיא סָאװ ,לַאטיװ םייח ךיז טלַאהרַאפ שרעדנַא רָאג
  ןבעלדנויפ ןּבלעז םעד .רוטַארעטי רעשידומלּת רעד ןיא ןעדי רעּפַאנק ַא
 רעטרע עקינייא ןיא דומלּת םוצ עגונּב ןקרעמַאּב ךיז טזָאל סָאװ ,ןָאט
 סעיפַאלוּבַא םהרבַא ןופ ךעלניײשרָאװ ןעמאטש עכלעוו ,''רהוז,, םנופ
 ןייז וצ עדעררָאפ סלַאטיװ ןיא ךעלטייד ץנַאנ ךיוא רימ ןרעה ,5 טנַאה
 -ַאּב וצרעד- רָאנ זיא ,לָאטיװ טרָאד טרעלקרע ,שטנעמ רעד ,..''םייח ץע,
 םדאה ארבנ אלש) ''הלּבקה תמכח יד ןענרעל לָאז רע ידכּב ,ןרָאװעג ןפַאש
 םעד טרָאד רימ ןענעגעגַאּב רעטייו .(הלבקה תמכח דומליש ידכ אלא
 וצ חנשמ יד ןוא ''ןירַאה,, רעד ֹוצ ןכילנעג טרעוו הלּבק יד ּווװ ,ךיילגראפ
 ךיילנרַאפ ןיא זיא הנשמ רעד ןופ טשּפ רעד זַא ןוא ,''דיומטסניד,, רעד

= 

 ,47 ,"המכח תומולעתע }1

 ,235 ,"לַאטיװ יחבש, עוז 3

 ,ל"ו ן"גמרה רחא ויהש סינורחאה םילבוקמה ירפס לכ הנהוא :8 ,"םייח ץע, 5
 םימכחה לכ יניעמ תאזה המכהה ךרד הרתסנ ךליאו ן"'גמרה ןמ יכ ,םהילא ברקת לא
 ביִלבוקמֶה ונב םהילעו םהישרש יתלב תומדקה יפנע תצק םא יכ םהב ראשנ אלו
 "ישונא לכשב םהירבד ל"ז םינורחאה

 ,ט"זַאא 5 ,'המכח תישארא עז 4

 73 ,ו) דנַאּב ,קרעװ רעזנוא עז 5
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 ,רענרעקדץייוו עקינָאװלופ ןוא עקיטַאז יד ןגעק יירּפש יו הלּבקה תמכח וצ
 ףיז טריסערעטניא ןוא אברו אייבא תויוה יד ןיולּב טנרעל סע רעוו

 -נילב ַא יו טעשזדנַאלּב רעד -- רּתיחְו רוסיא ןנעוו ןגַארפ יד טימ זיולּב

 :ןרָאװעג טגָאזעג זיא ףךעלמענ םיא ףיוא ןוא ,רעטסניפ רעד ןיא רעד

 טָאה רע :קוסּפ ןיא טייטש סע --- ילבּב דומלּת הז טיּכשחמּב ינבישוה

 .ילבּב דומלּת םעד סע ןעמ טניימ סָאד ,רעטסניפ רעד ןיא טצעזַאּב ךימ

 יד זיא סָאד ,לאטיוו טרעכיזרַאפ ,לַאװקטכיל רעקיצנייא ןוא רעתמא רעד

 רַאפרעד טלייט רע .םידצמ תלפֲא זיא ריא רעסיוא ןוא ,חלּבקה תמכח

 ,םע-ךומה רעקידנסיומוא רעד (1 :תוּתיּכ יירד ףיוא ןשטנעמ יד ןייַא
 יד ,הּתיּכ עטסכעה יד (8 ןוא דומלּת טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ יד (2

 קנַאדעג םעד ןגָאװצסױרַא טומ םעד ןוליפַא טָאה לַאטיװ .הלּבקה ימכח

 .טינ ךיז טמענרַאפ סע רעוו זַא ,(םראפ רעטלעטשרַאֿפ ַא ןיא ?סיּב ַא ,תמא)

 ,רומחל המודה םע --- ַא ןיא רעד ,חלּבק טימ

 עשיטסימפ סָאד םזייוַאב ל?לאטיו םייח ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא

 סע רָאנ ,ןשינּבר ןטימ ןלעטש ךיילג ךיז רָאנ טינ ץנעדנעט יד םוטנדיי

 טקרעמעננָא ָאד ןיוש ןומ סָאד .טרָא ןייז ןעמענרַאפ ןֹוא ןעננערדרַאפ

 עקיזָאד יד ןגלָאפ עקירעיורט ערעפָאװ ןעז רעטייוו ןלעוו רימ לייוו ,ןרעוו
 ,ןפורעגסױרַא רעטעּפש טָאה ץנעדנעט

 טרידנַאגַאּפָארּפ עינרענע ַאזַא טימ ןּבָאה'ס עכלעוו ,הלּבק סאירול
 ןגעלפ אפונ ייז יו ,,'י""ראה ירונ , יד) םידימלת ןוא רעגלָאפכָאנ ענייז

 -הרמראפ םעד ןיא טפול יד טכַאמעג קידנקירד רעמ ךָאנ טָאה -- (ןֿפור ךיז

 ןּבָאה סע סָאװ ,ןפלָאהעגטימ ליפ סע טָאה יז .ָאטעג ןשידיי ןטהרוחש
 ןעננומיטש עשיטעקסַא יד טקראטשעג ױזַא ןײזטסּוװַאּב-סקלאפ םניא ךיז

 סע ּוװ ,"אכּבה קמע, ַא ףיוא יװ ,ןּבעל ןשידרע ןפיוא קוק רעד ןוא
 ןומ שטנעמ רעד עכלעוו טימ ,םיקיזמ ןוא םילּבחמ ןטייז עלַא ןופ ןרעיול

 זיא הביבס עצנַאג יד .ףמַאק ןכעלדימרעדמוא ןוא ןקידתונשקע ןַא ןריפ
 יד ןנעוו ,רבקה טוּביח ןגעוו תודנַא עקידהמיא טימ טלופרעּביא ןעוועג

 םיקוּביד ,םילונליג ,תועּבשה ןנעוו ,םונהיג ירודמ העבש יד ןיא םירוסי

 -שיטסימ עקיטראננייא ןַא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא ס .חישמ ילבח ןֹוא

 ןטריטיצ רעירפ םעד ןופ רעטסומ םעד טיול ,רוטַארעטיל עשיפירקָאּפַא

 /ישעמ ערעדנַא ןשיוצ ,לשמל ,טלייצרעד אפוג לַאטיװ .'לַאטיװ יחבש,,

 ןעמוקעג םולח ןיא םיא וצ זיא סע ױזַא יװ ,ןזיווַאּב טָאה רע סָאװ ,םיסינ

 ןעמערַאּברעד םיא ףיוא ךיז לָאז רע ,ןטעּבעג םיא ןוא רענעּברַאטשעג ַא

 רַאפ ןזייווַאה ךיז טעוו רע רָאנ יו ,המשנ עקידניז ןייז ןייז ןקתמ ןוא

 עידומ םעד ןנעוו ךיא ּכָאה -- לַאטיװ טלייצרעד --- ירפרעדניא ,, .םיא
 םירעוּפ ןּבָאה גָאט ןּבלעז םעד ןיא ,הבישי רעד ןופ םידימלּת יד ןעוועג
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 ןיא רופ יד רָאנ יװ .ןטכעש וצ ?בלעק ַא ןירַא טָאטש ןיא טכַארבעג

 םירעיוּפ יד ןופ ןסירעגסױרַא ךיז ?ּבלעק סָאד טָאה ,טָאטש ןיא ןיירַא

 עניימ טימ ןסעזעג ןיּב ,ךיא ּוװ ,שרדמ-תיּב םוצ ןפאלענוצ ךיילנ ןוא

 עטשרעטניה יד טימ ךיז טָאה לּבלעק סָאד .םירפס ענעפא יד ייּב םירבח

 טימ ןוא ,ןסעזענ ןענייז רימ רעכלעוו ףיוא ,קנַאּב ןָא טרַאּפשעגנָא סיפ

 טָאה ּבלַאק סָאד .ןגעלעג ןענייז םירפס יד ּווװ ,שיט ןָא סיפ עטשרעדָאפ יד

 ,ןרערט ןסָאנעג ךיז ןּבָאה ןניוא ענייז ןופ ןוא רימ ףיוא ךיילג טקוקעג

 :טרעלקרע רעּבָא ייז ּבָאה ךיא ,ןסעזעג שיט םורַא עלַא ןענייז טפַאנרַאפ

 רע יוװ ,לַאטיװ טלייצרעד רעטייוו ,'/םייוקמ םולח ןיימ סע טרעוו ָאד טָא

 ןעוועג ךָאד זיא סָאװ ,לּבלעק סָאד רעמיטנגייא ענייז ייּב טפיוקענּפָא טָאה

 ךיז טָאה סע המשנ עקידניז סעמעוו ,םענעּברָאטשעג םעד ןופ ''לוגליג , ַא

 ןלַאה םעד ןניוצעגסיוא ןיילַא טָאה לּבלעק סָאד ."'ןוקיּת,, ןיא טקיטיינעג

 ןיולּב טכוזרַאפ ןּבָאה שיילפ ןייז ןופ ןוא ,הכרב רעד ייּב ףלח ןרעטנוא

 יד ןויילסיוא טיימרעד ידכּב ,הווצמ םשל םיברוקמ ענייז ןוא לַאטיװ

 ןיא -- לָאטיװ רעטייוו טלייצרעד -- טכַאנ עטייווצ יד ,, ,המשנ עקידניז

 סיורג טימ ןוא רענעּברָאטשעג רעד םולח ןיא ןעמוקעג רימ ֹוצ רעדיוו

 המשנ ןיימ טסָאה סָאװ ,רַאפרעד ןייז וטסלָאז טשטנעּבעג :טגָאזעג קנַאד
 ."טקיורַאּב

 -רעּביא ןוא רעטנזיוט יד ןיא ןּביירשרַאפ ןעמ טגעלפ תודנַא עכלעזַא
 רעקיטרַאנגייא רעקיזָאד רעד ראפ שיּפיט רעייז ,,,ליומ וצ ?ליומ ןופ ןּבענ
 ןופ ןזיירק יד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סאו +,רוטַארעטילרסעדנעגעל
 ,דיסח ןסייה סלַאטיװ םייח ןופ ווירּב יד ןענייז --- רעגנעהנָא סי''רַא םעד
 ,ווירּב עקיזָאד יד ןופ םענייא ןיא 1 ןרעמ סיוא םייח ןּב לאימלש המלש
 המלש טיג ,(1607 ןיא) ןּבעל סלַאטיװ ייּב ןּבירשענ ךָאנ זיא רעכלעוו
 ןטסקיטביוװ םעד ןיא רעגייטש-סנּבעל םעד ןופ דליּב טלוּב ץנַאנ ַא לאימלש
 רעד ןיא -- רענלָאפכָאנ סאירול ןופ --- ''י"ראה ירוג ,, יד ןופ רעטנעצ
 המלש טלייצרעד --- 1609 טסּכרַאה ןיא ןיּב ךיא תעּב ,, .הליהק רעתפצ
 ,עסיורג ַא ןפָארטעג טרָאד ךיא ּבָאה ,תפצ ןייק ןעמוקעג --- לאימלש
 -עג טרָאד ךיז ןּבָאה סע .םימש תארי ןוא המכח טימ לופ ,הליהק עקילייה
 רעניד עיירט ןוא עמורפ עלַא ,םינּבר עסיורג טרעדנוה יירד רעכעה ןענופ
 קיצנַאװצ-ןואייא ,תובישי ןצכַא ןעוועג ןענייז טָאטש ןיא .טָאג ןופ
 -נוה ריפ ךרעּב טנרעלעג ןּבָאה סע ּוװ ,שרדמ-תיּב רעסיורג ַא ןוא ןזיולק

 "המכח תומולעּתע ןיא טכעלטנפערַאפ ןטשרע םוצ ןענייז ווירּב עקיזָאד יד
 | ,םקורדעגרעּביא .לָאמ עכעלטע ךָאנרעד = ,(1629)
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 ,םידמלמ קיצנַאװצ ןופ החנשה רעד רעטנוא םירוחּב ןוא ךעלגניי טרעד

 רַאפ -- ןעמונעג טינ טלָאצעג ןייק םידימלּת יד ייב ןּבָאה םידמלמ יד

 -נַאטסנָאק ןיא ןטַאנעצעמ ןוא םינבדנ עכייר טגרָאזעג ןּבָאה תואצוה עֶלַא

 ךיז עלַא ןענװַאד ןכָאנ ןגרָאמירפ ןדעי ןגעלפ ןזיולק יד ןיא ,לָאּפָאניט

 יד :םינּבר יד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןענרעל ןוא זייוותוּתיּכ ןצעזסיוא

 --- עטירד יד ,''הרוּת חנשמ,, סמ''ּבמר םעד ערעדנַא ,ארמג טנרעלעג ןּבָאה

 טינ זיא רענייק ,ללּכה .וו''זַאא ''והוז, םעד -- עטרעפ יד ,תובָא יקרּפ

 טכַארּברַאפ טָאה רע רעדייא ,ןטפעשענ ענייז וצ ןענוװַאד ןכָאנ ךיילג קעווַא

 ןרזחרעּביא ךיוא ךיז טגעלפ ענעגייא סָאד .הרות ירבד טימ ייווצ-העש א

 םינּבר ןופ תושרד ןרעה הליהק עצנַאג יד טגעלפ תּכש ןדעי .בירעמ ךָאנ

 ךיו ןעמענ ןענװַאד ןכָאנ גָאטשרענָאד .םידינמ עקיטכרָאפסטַאנ ןוא

 ,ןלֹוש עסיורג יד ןופ רענייא ןיא הליחק רעד ןופ רעייטשראפ יד ףיונוצ

 הארונ הלפּת) הָליפּת עקידהמיא קיטלַאװג ַא 5?לּפתמ ןעמ זיא טרָאד ןוא

 ,..שדקמה"תיּב ןּברוח ןופ רכז םוצ ןוא לארשי-תיּב ןצנַאנ ןרַאפ (דואמ דע

 ןוא ןייוועג סיורנ טימ הליפּת עקיזָאד יד ןגָאז טוט הליהק עצנַאנ יד

 רעד המיּב רעד ףיוא ףיױורַא טייג הליפת רעד רַאפ ןוא ,ןצפיז ערעטיּב

 רסומ ירבד םלוע םעד טגָאז רע .יטנַאלַאג בר רעקיטכרָאפסטַאג רעטסּוװַאב

 לָאז ןעמ ,תובהלתה רעקילייה טימ טפור ןוא דייר-ףָארטש עקיצרַאה ןוא

 ןעייג םיא ךָאנ .טפַאשּביל סיורג ןוא ארומ טימ ןעניד טָאנ ןסיילפ ךיז

 םידיסח ,תובישי ישאר ,םימכח ערעדנַא ייווצ המיב רעד ףיוא ףיױרַא

 ןיימ ,דוסַאמ רעדנילּב רעד זיא ייז ןופ רענייא ;הדובע ילעַּבו םילודג

 ןוא םייקילייה ןייז טיס לארשי תוצופת לכּב טנַאקַאּב זיא סָאװ ,יּבר

 ןייז טימ טמירַאּב זיא סָאװ ,יברעמ ןומלש זיא רעטייווצ רעד ןוא ,תודמול

 סיורג טימ הליפּת יד ןגָאז ןָא ןּבייה ייז .םימש תארי ןוא תווינע ,המכח

 ןרעוו ןניוא ערעייז ןוא ,טימעג ןכָארּבעצ ַא טימ ןוא קערש ןוא שינרעטיצ

 רָאנ טייטש סע רע .ןרערט ןכייט ךיז ןסיג סע עכלעוו ןופ ,ןלַאװק

 ,רעמָאיעג ןוא ןעיירשעג ,ןצפיז ערעטיּב יד ,הליפּת יד וצ טרעה ,יײּברעד

 ףיוא ןנָאלק סָאװ ,רעצרעה ענעכַָארּבעצ יד ןופ סיױרַא ךיז ןסייר עכלעוו

 ערעייז ףיוא הדוותמ ךיז ןענייז ןוא תולנ ןפיוא ןוא שדקמה-תיּב ןּברוח
 טרעטישרע ךָאד טעוו רע ,ןייטש ןופ ץראה א ןּבָאה געמ רעד --- דניז

 ףיוא ןּבָאה הטרח ןוא ןָאט הבושּת ןייוועג סיורג טימ ךיוא ןוא ןרעוו

 זיִּב ףיוא ךיז ןעמ טריפ שדוח-שאר ברע ןדעי .םישעמ עקידניז ענייז
 ןעמ ,טעּברא עדעי טסילש ןעמ ;רוּפיכ-םוי ברע ןיא יוװ גָאט ןּבלַאה ןיא

 ,ריעל ץוחמ ךיז טזאל ןעמ רעדָא ,לוש רעסיורג רעד ןיא ףיונוצ ךיז טלמַאז

 ןוא ,ןוילע ישודק ןוא םיאיבנ ןופ םירבק עקילייה יד ךיז ןעניפענ סע ּווװ

 ,גָאט ןּבלַאה ןיא זיּב ?לּפתמ ןעמ זיא םירבק עקיזָאד יד ןופ םענייא ףיוא
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 ןוא תושרד ,תוליפת ןיא גָאט ןצנַאנ םעד ױזַא ןעמ טגנערּברַאפ לָאמַא
 ,1 "רסומ ירבד

 עקידהמיא קידלַאװנ,, עקיזָאד יד זַא ,ךעלניישרָאװ רעייז זיא סע

 ןיא ,תולעּפתה ַאזַא טימ טדער לאימלש המלש רעכלעוו ןגעוו ,''הליפּת
 ,''ה יתמ דע, הניק עטכעלטנפערַאפ ''ןויצ ירעש,, סרעװָאנַאה ןיא יד

 ייּברעד טזייוו רעווָאנַאה .''ןּתּת לוק ןורמוש ,, ןונינּב ןנָאז טגעלפ ןעמ סָאװ

 עפָארטס עדעי .םילשורי ןֹופ טכַארּבעג ןעמ טָאה הניק עקיזָאד יד זַא ,ןָא
 .ןוא ,'ד יתמ דע, :רעטרעװ עּבלעז יד ןוא ענייא טימ ןָא ךיז טּבייה
 םיוג ֹואֹּב ,םיהלא,, :יירשענייוו ןבקעז םעד ןוא ןייא טימ ךיז טקידנערַאפ

 רעד ןופ גנומיטש יד רעּביא טלוּב ץנַאג טיג הניק עקיזָאד יד ''!ךתלחנב

 ןטריטיצ םנופ רעסַאפרַאפ רעד זנוא טלייצרעד סע רעכלעוו ןגעוו ,הביבס

  רעזנוא ןיא הניק עקידנפערטַאּב יד רעּביא רַאפרעד ָאד ןּביג רימ ;ווירּב

 ;גנוצעזרעּביא רעכעלטרעוו טעמּכ

 ןקיטנייה ריד רַאפ טייטש סע !טָאנ ,ןענַאװ זיּב -- 'ד יתמ דע,

 הליפּת תיּב ןייד סָאװ ,ףרעד הדע ןייד ןענייוו רעטיּב טוט ןוא גָאט
 ,דנוּב ןייד ןופ רעדניק יד טכַארּבעגמוא ןוא ,טנערּברַאפ טנייפ ענייד ןּבָאה

 ןּבָאה רעקלעפ עדמערפ !רעקיטכעמעלַא טָאג -- ךתלחנּב םיוג ואֹּב !םיהלא

 !טיּבעג ןייד ןיא ןעגנורדעגניירַא

 םעד ןיא ןסעגרַאפ ןָאט וטסעוװ ,טָאנ ,ןענַאװ זיּב --- 'ד יתמ דע,
 ןיא ןוא טסיװרַאפ זיא סָאװ ,לכיה ןייד ןיא ,רענגעק ענייד ןופ למוטעג

 ןוא בילוצ ריד טקירדַאּב טרעוו סָאװ ,קלָאפ-לגָאװ ןייד ןופ תולנ םעד

 תעּב ,ןענערָאצ ןָאט וטסעוו גנַאל יו .ןגעוו ןעמָאנ ןייד ןיא ןטכָאשענ טרעוו

 ?זיוה ןייד ןופ ןּברוח ןפיוא ןנָאלק ןוא ןטעּב ריד רַאפ טוט קלָאפ ןייד

 | | !ךתלחנּב םיוג ואֹּב ,םיהלא |

 ןיא ןרענלַאװ ךימ ךיא לעװ ,טָאנ ,ןענַאװ זיּב -- 'ד יתמ דע,

 ןגיוא עניימ ןרעוו ?קנוט ןוא ,ןעלקניוו ערעטסניפ עלַא ןיא ,ןטסימעג יד

 ןצכעל ןעוט ,רימ ףיוא ןרעדָאל ןוא ןענערּב ןעוט עלַא ?ןטרַאװ ןגנַאל ןופ

 ךָאנ גנַאל יו .טכַאנ רעד ןיא זיּב ןעניגַאּב ןופ גנַאגרעטנוא ןיימ ףיוא

 ץלַא ךיז וטסעוו גנַאל יו ,ןּברוח ןטלּפָאד םעד רעּביא ןעניוטש ךיא לעוו

 רעד טיונ רעד ןיא ןנָאלק טעװ גנַאל יו ,םילשורי רעּביא ןעמערַאּברעד טינ

 : !ךתלחנּב םיונ ואֹּב ,םיהלא ?ףָאש ענייד ןופ טשער

 ןָאט ךיז רענידנצענ יד ןלעוװ ,טָאנ ,גננַאֿפ יו -- 'ד יתמ דע,

 וצ קידנעטש ייז ןכַאמ ןוא ,בקעי ןופ רעדניק יד ןסערפ ןלעוו ,ןעיירפ

 ,ןקילפ ןוא ןדניש ןעוט ייז ןוא ןדירפ םימ ייז וצ ךיז דנעוו ךיא ?דנַאש

 ,40 ,"המכח תומולעּת, 1
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 .ןטלישַאּב ןצפעל עשירענגיל טימ ןוא ,ןגָאלש ןּוא ןדנעש ךיוא ןעוט ייז

 ןלעװ רעניד עיירט ענייד ןוא ,ןעלבוי ןֹוא ןצכוי םיעשר ןלעוו גנאל יו

 "'!ךתלחנּב םיוג ואֹּב םיחלא ?ןעיירש רעטיב
 סָאװ ,תוליפת עקיזָאד יד ןופ עליפ ןוָאװעג ךיוא ןענייז טיחענפיוא

 טימ ןוא םידימלת סי"רַא ןופ חביבס רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז

 ןייז ןיא טלייצרעד לאימלש חמלש יװ ,ןגעלפ םילּבוקמ רעתמצ יד עכלעוו

 לָאמַא ןוא ,''גָאט ןּבלַאה ןיא זיִּב; שדוח ברע ןדעי ןעגנערּבראפ ,ווירּב

 תוכירַאּב ןקעוו רימ ןכלעוו ןגעוו ,רעװַאנַאה עטנ ןתנ .''גָאט ןצנַאג םעד ,

 סי"רַא םעד ןיילא ,קרעוו רעזנוא ןופ לייט ןקידרעטייוו םעד ןיא ןדייר

 ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ תוליפּת עקידנפערטַאּב יד טָאה ,דיסח רעסייה ַא

 ןוא ,םלוע ןעמורפ םייּב ןעמונעגסיוא קרַאטש טָאה סָאװ ,/'ןויצ ירעש,

 ןוא םירודיס עקיטציא יד ןיא רעּבירַא ןליפַא ןענייז תוליפת עקינייא

 ונוּבר,, רעד ,לשמל ,יװ ,גָאט ןקיטנייה זיּב טצונַאּב ןרעוו ןוא ,םירוזחמ

 ןורֶא םנופ הרות רפס יד ןעמענסיורַא ןכָאנ טגָאז ןעמ סָאװ ''םלוע לש

 ,תוליפּת עקיזָאד יד ןופ לייט ַא .םינהּכ תכרּב ךָאנ ''ןוצר יהי, רעד ןוא

 ןגָארט ''י""ראה ירוג,, יד ןֹופ הביבס רעד ןיא ןרָאװעג ןפַאשענ ןענייז סָאװ

 ןוא ,עכלעזַא ןַארַאפ ךיוא רעּבָא ןענייז סע ,רעטקַארַאכ ןשיטסימ ןייר ַא

 טימ םיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ ,עניילק ןייק טינ אקווד זיא לָאצ רעייז

 ןיא ןיוש ןענייז שיּפיט .טלאהניא ןקידעכָאװ שממ ,ןלַאער ץנַאנ רעייז

 יה, םעד ןיא .תוליפּת ייווצ עטנַאמרעד טשרָאקַא יד טכיזניה רעד

 :טָאג ייּב ןטעּבעג טרעו ,ןענעכוד םינהוּכ ךָאנ טגָאז ןעמ סָאװ ,''ןוצר

 ןוא גנוזייּפש רעזנוא ,דניזעגזיוה ןיימ וצ ןרעהעג סָאװ ,עלַא ןוא רימ ביג ,

 ןוא תחנ טימ ,רוסיאּב אלו רתהּב ,םוצמיצב אלו חוורּב הסנרּפ רעזנווא

 ןוּבר, םעד ןיא ךיוא ,"טנאה רעטיירּב ןייד רעטנוא ןופ ,רעצ טימ טינ

 ונרכזו ?ןטעּבעג םרעוו ,הרוּתה תאצוה ייּב טנָאז ןעמ סָאװ ,''םימלועה

 לוכאל םחל ֹונֹל ןתו ,הלכלכו הסנרּפל םולשלו םיכוראו םיבוט םייח?ל

 -ענוצ ךיילנ ָאד טרעוו סע ,תמא ,''םימי ךרואו דובכו רשועו שובלל דנּבו

 ןענרעל הרוּת ןענָאק לָאז ןעמ ידכּב םימי תוכירא ףיוא טעּב ןעמ זַא ,ןּבעג

 לכשו היתוצמ םיקלו ךתרותּב תונהל --- ןייז םייקמ תווצמ עריא ןוא
 ,היתודוס יקמע ליכשהלו ןיבהל הניבנ

 ןסיוועג א קפסיילּב ךיוא ןּבָאה תוליפּת עקיזָאד יד ןֹופ עקינייא

 ןּבָאה ?יטס ןקיצרַאה ,ןכַאפנייא רעייז טימ .טרעוו ןשירַארעטיל-רומלוק

 -עטיל-הניחּת ענעפורעג ױזַא יד ,רנַאשז ןשירארעטיל םעיינ ַא ןפַאשעג ייז

 יד טָא סע ןּבָאה סָאד .ליטס ןוא רעינַאמ ןקיטרַאננייא ריא טימ ,רוטַאד

 -ניה רעסיוועג ןיא טנידעג םילּכוקמ רעתפצ יד ןופ תוליפּת עשִיערּבעה
 ןענייז סָאװ ,תוניחּת עשרעּבייוו עקילָאצנָא יד רַאפ רעטסומ סלַא טכיז
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 -ַאב וצ ידכּב .חה"י ןט18 ןוא ןט17 םעד ןופ ךשמ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג

 רימ ןעגנערּב תוליפּת עקיזָאד יד ןופ ליטס םעד טימ רענעייל םעד ןענעק

 :גנוצעזרעביא רעכעלטרעוו רעזנוא ןיא ייז ןופ ייווצ ָאד

 יהלא 'ד ,ריד רַאפ טקיליװַאּב ןייז לָאז סע ,ךינפלמ ןוצר יהי (4
 העש אהתש ,ןרעטלע עניימ ןופ טָאג רע  ןוא טָאג ןיימ.וד ,יתובא יהלאו

 ןייז ללּפתמ וט ןוא ריד רַאּפ ייטש ךיא סָאװ ,העש עקיזָאד יד זַא ,וז
 העש א ,ןוצר תעש ַא ןייז לָאז -- דניזעגזיוה ןיימ רַאפ ןוא רימ ראפ

 ןד ןוא ןפור ךיד לָאז ךיא .גנורעהרעד ןוא גנומענרַאפ ןופ ,םימחר ןֹופ
 ןוא ,ןקיליװניײַא טסלָאז וד ןוא ןטעּב ךיד לָאז ךיא ,ןרעפטנע רימ טסלָאז

 ,םדא ינּב ינינע לע הנוממ ןענייז סָאװ ,םיכָאלמ יד ןלעפַאּב טסלאז וד

 ןָאט טסלָאז וד .ןטער ץוא ןציטש ,ןפלעה וצ היוא רימ טימ ןייז ןלָאז ייז

 וצ ,ייז טימ ןטפעשעג ּבָאה ךיא סָאװ ,ןשטנעמ יד ןופ רעצרעה יד ןגיינ
 רעגַאב ןיימ טיול ןליפרעד ןליוו רעייז וט ןוא ,ןשטניוו וט ךיא סָאװ ,ץלַא
 -ךַאמ יד רעטשעצ ןוא טנייפ עניימ ןופ ןעקנַאדעג עלַא לטבמ ייז ןוא
 ,הבוטל ןעגנַאלרַאפ עניימ עלַא ליפרעד ןוא ,רענגעק עניימ ןופ גנוטכַארט
 ןריפ טסלָאז וד ןֹוא .אלמי ךתצע לכו ,ךבבלכ ךל ןתי :טייטש קוסּפ ןיא יו
 .ףעטנוא עניימ תעּב טנעה עניימ ןוא ןטכַארט ןיימ תעשּב ץרַאה ןיימ
 עניימ עֶלַא ןיא ןקידנעטשרַאפ ןוא ןענרעלַאּב ךימ טסלָאז ןוא ,ןעגנומענ
 ןקיש טסלָאז ןוא ,גנעג עניימ עלַא ןיא ןקילגַאּב ךימ טסלָאז ןוא ןגעוו
 לָאז ךיא ,םדו רׂשֹּב תנתמ ידיל ינכירצת לַאו ,ידי השעמ לכּב הכר ַא'

 רעטיירּב ןייד וצ רָאנ ,ןשטנעמ םעד ןופ ןּבָאג יד וצ ןעמוקנָא ןפרַאד םינ
 ןוא טייקמערַא ןופ ּביוטש םנופ ןּביוהרעד ךימ טסלָאז .טנַאה רעלופ ןוא
 טנעה ענייד טימ ןּביוהרעד ןָאט ךימ טסלָאז תולד םנופ ןטסימעג יד ןוופ
 ןייד ןופ טנַאה רעטכער רעד טימ ןציטש ךימ טסלָאז .גנוקיליװַאּב ןופ
 ,ןייז וטסלָאז טשטנעּבעג .ןרָאנעג עטונ טימ ןדָאלנָא ךימ ןוא טייקיטכערעג
 .הלס ןמא םיבוט םידפח ?מונה ,טָאנ

 סָאװ ,טָאנ ךיד טעּב ךיא --- הירב לכל הסנרפ ןיכמה לאה אנא (2
 רַאֿפ גנודיילק ןָא טיירג ,שינעפעשַאּב רעדעי רַאפ הסנרּפ ןגרָאזַאּב םוט
 סנרפמ ןוא ןקיטענזנָא טסלָאז ,ןזיּפש ןעמעלַא ייז טוט ןוא רוטַאערק רעדעי
 רעטוג ןוא רעקידובּכּב טימ לארשי לּכ ןוא דניזעגזיוה ןיימ ,ךימ ךיוא ןייז
 ןייז טינ ריא ןיא לָאז'ס הסנרּפ ;יוזּבּב אלו דובּכּב ,רעצּב אלו תחנב ,הסנרּפ
 תנתמ ידיפ ןעמֹוקנֶא ןפרַאד טינ לָאז ךיא הסנרּפ ,המילכו השוּב ןייק
 הסנרפ ,טנַאה רעלופ ןוא רעטיירּב ןייד ןופ ןעמוקַאּב ץלַא רָאנ ,םדו רֶׁשֹּב
 ןוא רענייר רעקילייה ןייד טימ ןקיטפעשַאּב ןענָאק ךימ לָאז ךיא ידכּב
 -עּפכַא טימ ,גנודיילק רעזנוא ןייז לָאז דובּכ ידנּב ןוא ,הרוּת רעקיטכיצ
 עקירעּביא יד טימ ןעמַאזוצ ןּבעל זנוא זָאל ,םינּפ תשוּב טימ טינ ןוא גגור
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 לָאז ,הבוטל ןייז קלח רעזנוא לָאז ,השוּב ןָא ןוא דובּכ טימ ,לארשי יקידצ
 ,גנונעפָאה רעזנוא ןדירפ טימ ןוא ימ רעזנוא ןיא החלצה ןוא הכרּב ןייז
 ןעגנוקיטפעשַאּב ןוא ןעגנומענרעטנוא עלַא ןיא ןפלעה זנוא טסלָאז ןוא
 ןיא זנוא ןריפ ןוא ןקילנַאּב ןָאט זנוא טסלָאז ןוא ,טנעה ערעזנוא ןופ
 ,םיכורא םיבוט םייחל ןּביוהרעד עקיניימ עלַא ןוא ךימ טסלאז ,ןגעוו ענייד
 ףיוא ךיז טסלָאז .הילע ינּב יד ןשיווצ ךיז ןעניפעג וצ ןייז הכוז לָאז ךיא
 ,גנומערַאּברעד ןיא ןקיטיינ ךיז ןלעוו רימ ןעוו לָאמ סעדעי ןייז םחרמ זנוא
 ןעגנורעדָאפ עלַא הבוטפ ןליפרעד ןוא לזמ רעזנוא ןרעסעּברַאפ וטסלָאז
 ןופ ןעיצסױרַא ןוא ןצישַאּב ןוא ןטיה זנוא טסלָאז .רעצרעה ערעזנוא ןופ
 עלַא רַאפ ןוא רימ רַאפ ץוש ַא ןייז טסלָאז ןוא ,טכיל וצ שינרעטסניפ
 ,חרצ רעדעי ןופ ןטער זנוא טסלָאז ןוא ,לארשי לּכ רַאפ ןוא עקיניימ
 ,רָאי רעדנַא רעדעי ןוא ,רָאי עקיטנייה סָאד .גנוקירדַאּב ןוא טיונ ןופ
 ךָאד ןענייז טנעה ענייד ןיא .עגר ןוא גָאט ןדעי ,ךָאװ עדעי ,שדוח ןדעי
 .ףימ ףלעה ןוא ,רעקירדַאּב ןֹוא טנייפ עניימ ןופ ךימ עװעטַאר ,ןטייצ עלַא
 רעד ןופ ןטסַאל יד טימ ןייז טעטסַאלַאּב טינ לָאז ךיא ,רעצו הרצ לכמ
 ןופ ןפלעהסירַא ךימ טסלָאז .(הזה םלועה תודרטּב) טלעוװו רעקיזָאר
 ,ןדָאש ןרעדנַא ןדעי ןופ ןוא תולייח עשירעּביור יד ןופ ,סטכעלש סָאדלַא
 - .חחטבּבו טקשהּכ םולשּב רָאנ

 המלש סָאװ ,ווירּב םעד ןיא טרפּכ ,ווירּב ןטריטיצ ןּביוא םעד ןיא
 ץינמערק סיוא היחתּפ ןב רעּב רכשי ?ּבוקמ םעד טקישעג טָאה לאימלש
 טשיטסימ ענענייא ענייז ןופ גנורעדליש עכיירנּברַאפ ַא רע טיג ,1 (ןרעמ)
 -ליש רעקיזָאד רעד ןיא ךיז טרעה סע .ןעגנורעדנַאװסנּבעל ןוא ןעגנוכוז
 עשיטסימ עריא טימ טייצ רעקיורמוא רענעי ןופ גנַאלקּפָא ןוא גנורעד
 ןרעסערג 8 ראפרעד ןעגנערּב רימ ןוא ןעגנובערטש ןוא ןעגנומיטש

 ;ווירּב ןקידנפערטַאּב םעד ןופ גוצסיוא

 טקעוװרעד אוה-ךורב טָאנ טָאה רָאי 22 ןרָאװעג טלַא ןיּב ךיא ןעוו,
 זיּב ;רימ וצ טפור סָאװ ,םיטש ַא טרעהרעד ּבָאה ךיא ןוא ץרַאה ןיימ
 ,ףיוא ייטש ?טייקליופ ןופ גנומערָאמוא רעד ןיא ןעלמירד וטפעוו ןענַאװ
 ךיא ּבָאה !ןטָאּבעג עריא טימ הרוּת יד סיוא שרָאפ ,ןדנעל ענייד ןָא טרוג
 ןוא םינינע עקידעכָאװ עריא עלַא טימ טלעוװו רעד ןופ ןָאטעגסױא ךימ
 םעד ,טָאנ ןיימ ןכוז ןעמונעג ןצרַאה ןצנאנ ןטימ ,חמשנ רעצנַאג רעד טימ
 ,םיתינעּת טימ ןוא ןייוועג טימ טנידעג טָאג ּבָאה ךיא .למיה ןיא רעטָאפ
 ,טקעדַאּב ּפָאק ןיימ ׁשֵא טימ ןוא קַאז א ןיא טליהעגנייַא ךימ ּבָאה ךיא

 ץוכו תודלוּת ,ידנורג עוז) קרעװיהלבק עקינייא טסַאפרַאפ טָאה רעּב רכשי 1
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 טנרעלעג קיסיילפ ךיא ּבָאה ,הלּבקה תמכח 'רעד טימ ןענעקַאּב ךיז ידכּב

 יד וצ ןיא ריס זיִּב ,םילּבוקמ עקידרעטעּפש ןוא עטְלַא ןופ םירפס יד

 ןיא ןעוועג זיא דיירפ ןיימ ןוא ,''םינומיר סדרּפ,, רעד ןעמוקעג טנעה

 -סיוא ערָאלק ןוא תורבס עקידלכש יד ןַא ,רעכיז ןעוועג ןיּב ךיא ,רעשל

 -געמ יד ןּבעג רימ ןלעוװ ָאריאודרוק השמ ןופ ןעגנורעלקרע עטנכייצעג

 ךיז קידנזָאלרַאפ .''רהוז,, םנופ ןשינעפיט יד ןיא ןעגנירדוצניירַא טייקכעל

 ןעמיווש טזָאלעג ךימ ךיא ּבָאה ,ןַאטיּפַאקספיש ןטינעג ןקיזָאד םעד ףיוא

 -עגסיוא ,דנַאנַאכָאנ רָאי ריפ ,חהלּבקה תמכח רעד ןופ םי ןפיט םעד רעּביא

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ,ןריירפ ןוא ןסערעטניא עכעלטלעוו עֶלַא ןופ ןָאט

 "'רהוז,, םעד טנרעלענ ןוא ןסעזעג ץלַא ךיא ןיּב ,ןָאט הבושּת ןוא ןטסַאפ

 וצ ןּביוהרעד תוליפּת עניימ ךיא ּבָאה ןרערט טימ .''םינוקּת, יד טימ

 ןייז הכוז ןלָאז ייז ,ןגיוא עניימ ןטכיילרעד לָאז רע ,ןטעּבעג ןוא טָאג

 -עג קרַאטש ױזַא טָאה המשנ ןיימ ,הרוּת ןייז ןופ תודוס יד ןקעדוצפיוא

 רעטנוא ןטלַאהַאּב ןענייז סָאװ ,תודוס עֶלַא ןיא ןעגנירדוצניירַא טסולג

 -עטסימ עקילייה יד ןקעלּפטנַא ,ןטָאּברַאפ ןוא תווצמ יד ןופ שובל םעד

 םעד ןייגרעד ,תוכרּב ןוא תוליפּת יד ןיא טליהעגנייַא ןענייז סָאװ ,סעיר

 ליפ ,תמא ,םינינע עפיט ערעדנַא עליפ ןופ ןוא שפנה לוגלינ ןופ תוחמ
 המשנ ןיימ טָאה ךָאד ןוא ,קרעוו סָאריאודרוק טרעלקענפיוא רימ ןּבָאה

 / ּבָאה ךיא ;ןרָאװעג טשרוד ריא זיא טליטשעג טינ ןוא ,טקַיורַאּב טינ ךיז

 ןעננורדעגניירַא טינ ןוא ,ןטָאש ןיא ץלַא ךָאנ עשזדנַאלב ךיא :;טליפעג

 עקיטכיל ַא רימ וצ זיא גנולצולּפ ןוא ,,,לכיה ןכעלטעג םעד ןיא ךיא ןיּב

 עילַאטיא ןיא םעד ןופ קרעוו סָאד ןעמוקַאּב ּבָאה ךיא ;ןעננַאנרעד הרושּב

 המדקה רעד ןיא טרעוו טרָאד ןוא ,ןומרה חלּפ,, .1 לאונמע םכח ןקידנּבעל

 ?ארשי קלאפ םעד דָאנעג סיורג ןייז טקעלּפטנַא טָאה טָאנ זַא ,טעדלעמעג

 םעד ,םיהלא ךָאלמ ַא דנַאל ןקילייה םנופ רעניוװניײַא יד וצ טקישעג ןוא

 ןייז ןסָאנעגסיוא טָאה טָאנ ןעמעוו ףיוא ,יזנּכשַא אירול קחצי ןכעלטעג

 ,תודוס ענױזַא טקעלּפטנַא םיא רַאפ טָאה איבנה והילא ןוא ,טסייג ןקילייה

 רעּבלעז רעד ןיא .יאחוי ןֹּב ןועמש 'ר טניז ןטלַאהַאּב ןעוועג ןענייז סָאװ

 טינ זנוא וצ לָאז סע ןעוו זַא ,לאונמע לּבוקמ רעד ןָא טזייוו עדעררַאפ

 רעכלעוו ,קורס לארשי דימלּת סי"רַא םעד לארשידץרא ןופ ןעמוק ןעוועג

 יבר ןייז סָאװ ,תודוס יד ןופ ?ייט םעניילק ַא טקעלּפטנַא זנוא רַאפ טָאה

 ןעוועג הכוז טינ לָאמנייק רימ ןטלָאװ --- ןזיווַאּב טלעוו רעד רַאפ טָאה

 ,הרות רעד ןופ טכיל עתמא סָאד ןעזרעד

 רעטייוו טלייצרעד -- טנעיילעגרעּביא סָאד ּבָאה ךיא זַא,

 ונַאֿפ יד םחנמ לּבוקמ רעד 1



 20 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 ,טנַאקַאּב טוג ךָאד זיא ריס ,ןרָאװעג טרעטיצרעד ךיא יּב -- לאימלש

 ענעדלָאג טנזיוט הנמלש טָאריאודרוק טלָאצַאּב טָאה לאונמע םכח רעד זַא

 "רוק ןופ עיּפָאק ַא ןּבײרשּפָא ןביולרעד לָאז יז ,רַאפרעד ןיולב ןטַאקוד

 ,תואצוה יד קידנענעכער טינ ,(רקי רוא) ''רהוז,, ףיוא שוריּפ סָאריאוד

 ןיא ָאד ןוא .וו'זַאא סרעבײרשּפָא יד ןטסָאק טפרַאדַאּב ןּבָאה'ס סָאװ

 םעד רעסיוא ךָאנ טָאה ?אונמע זַא ,ןרָאװעג רָאװעג טשרע ךיא ןיִּב תפצ

 ןוא ץיּבַאקלַא ,ורַאק םימכח יד ןטָאקוד קיצנַאװצ וצ ןוא ןעצ וצ טקישעג

 עקידנפערטַאּב יד ןּבעג לֶאֹו יז הנמְלַא רעד ייּב ןלעוּפ ןלָאז ייז ,ךישְלַא

 -עג טינ םיא לָאז סע ןעוו זַא ,הדומ טציא רע זיא ךָאד ןוא .שינעביולרע

 .ערעל סאירול ןופ ?ייט םעעיילק םעד טימ ןענעקַאּב ךיז ןעננולעג ןעוו

 קידנעטש ףיוא םיא רַאפ טלַאװ ,דוסּב ןטלאהעג לייוורעד טרעוו סָאװ

 ןטָאלשאב ןַאד בָאה ךיא .הרות רעד ןופ טכיל סָאד ןּבילּבעג ןליוהרַאפ

 -ענרעביא ,טג א ןּבעגעג בייוו ןיימ ּבָאה ךיא .געוו ןיא ןזָאל ךיילג ךיז

 ץנַאג ןיימ ןוא רעטכָאט עקירָאיטכַא עקיצנייא רעזנוא ריא ייּב טזָאל

 ןיימ ןעוועג זיא סיורג יֹוזַא ;םירפס ןֹוא רעדיילק עניימ וליּפַא ,ןגעמרַאפ

 טרעדנַאװעג ּבָאה ךיא .טרָאװ סטָאנ ןקידעּבעל ןתמא םעד ךָאנ טשרוד

 ,דנאלשטייד ןֹוא ןעמעּב ,דנַאלסור ,ןליוּפ ןופ תוליהק עשידיי יד רעּביא

 ךיא ּבָאה ןשינרעטַאמ עליפ ךָאנ .תואצוה עקיטיינ יד ןעלמַאזפיונוצ ידכּב

 ןיא רעלָאט ּבלַאה ַא ןוא יירד טימ תפצ ןייק טגנַאלרעד ףוס-לּכ-ףוס ךימ
 ,רָאלּפמעזקע-רהוז ַא טפיוקעג ךיילנ ןּבלַאהטרעדנָא רַאפ ןוא ,ענעשעק

 ןיִּב ןוא תוקחד סיורג ןיא טכַארברַאפ טרָאד ךיא ּבָאה רָאי ץנַאג ַא

 טימ תפצ ימכח עלא וצ טדנעוועג ךימ ּבָאה ךיא ,ןעננַאגרעד טינרָאג

 ןוא הלּבק סאירול ןופ תודוס יד טימ ןענעקַאּב ךימ ןלָאז ייז השקּב רעד

 -ייו רימ ןלָאז ייז ןטעּבענ ייז ּבָאה ךיא ;טייקסיז ריא ןסינענ ןזָאל ךימ

 עכלעוו ןיא ,ןטּפירקסונַאמ יד טייצ רעצרוק ץנאנ ַא ףיוא ןעייל סנטסקינ

 רעּבָא טָאה רענייק .ןתמא עטקעלּפטנַא סאירול טימ ןענעקַאּב ךיז ןָאק ןעמ

 עקיזָאד יד זַא ,טרעלקרע ןּבָאה ייז ;ןליפרעד טלָאװעג טינ גנַאלרַאפ ןיימ

 ,ןשטנעמ עטּבױלגַאּב ןוא עטנַאקַאּב טוג רַאפ ןקעדפיוא ןעמ ןָאק ןתמא

 ןעננירדוצניירא יואר ןענייז ייז זַא ,רעכיז ףיוא טסייוו וד עכלעוו ןנעוו

 ןטלאהעג טָאה םלוע לש ונוּבר רעד עכלעוו ,תודוס עפיט ענױזַא ןיא

 .1 "ןטייצ סיאחוי ןּב ןועמש טניז ןליוהרַאפ

 ,תמא ;ןכיירנרעד וצ שטנּוװ ןייז ןעננולעג ןלאימלש זיא ךָאד ןוא

 ןטנַאמרעד רעירפ םעד ןופ רעטכַָאט ַא ,ןפוא ןלענינירַא ץנַאג ַא ףיוא

 טניווװועג טָאה ,טיוט ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא סָאװ ,קורס לארשי ?בוקמ

 ,42 ,ןטרָאד 1
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 עג םיא טָאה יז לייוו ,טַאהעג הנותח ריא רַאפ לאימלש טָאה .תפצ ןיא

 :טלעוו רעד ןיא ץלַא ןופ רערעייט ןעוועג םיא ייּב זיא סָאװ ,ןדנ ַא ןבעגנ

 וו ,רעטָאפ םענעּברַאטשרַאפ ריא ןופ ןציטָאנ ןוא ןטּפירקסונַאמ ךס ַא

 -- ןענייז סע, .הלּבק ןיא חטיש סי"רַא םעד ןּבירשרַאפ ןעוועג ןיא סע

 רעכעה ןֶעװעֶג םױָאד -- תולעּפתה רעקידיירפ טימ לאימלש טלייצרעד

 ןיירַא ןלָאז ייז היכז יד טַאהעג ּבָאה ךיא ןוא ,רעטעלּב טרעדנוה סקעז

 רעד טימ טרידוטשעגכרוד קיסיילפ עלַא ייז ּבָאה ךיא .הטילש ןיימ ןיא

 טייקילייח ןייז טימ לארשי לּכ טנַאקַאּב ךָאד זיא סָאװ ,ןיּבר ןיימ ןופ ףליה

 ןופ טנָאזעגּפָא טציא ךיז ּבָאה ךיא .דוסַאמ םכח ןדנילּב םעד ,תווינע ןוא

 ןוא הרוּתה תודוס יד ןענרעל ;סנייא רָאנ סייוו ןוא ,טלעוו רעד ןיא ץלַא

 ."ןעניד טָאג

 רעקיטסימ רעתפצ יד ייּב ןסייהעג טָאה סָאד -- "'ןעניד טָאג , |

 תועּבשה טימ ''ארחַא ארטס,, רעד ןנעק ןפמעק ,סעירעטסימ טימ ןייז קסוע

 ןופ דניז יד ןייז רּפכמ םיתינעּת ןוא םיפוניס טימ ;''תומש ,, עשיגַאמ ןוא

 ,חישמה תַאיּב ןופ גָאט ןקיטכיל םעד ,''ץק,, םעד ןרעטנענרעד ,טלעוו רעד

 | ..רעזיילרעד ןוא רעיײרפַאב םעד

 -עג זַא ,ןײזטסּוװַאּב עטסעפ סָאד ,ןטרַאװ עקידלודעגמוא סָאד טָא
 ןקיטכיל םעד ןופ טירט יד ןיוש ךיז ןרעה סע ,געט יד ןיוש ןענייז טלייצ

 -ליה םעד ןענופעג טָאה סָאד -- ןעמוק זומ ןוא ןעמוק ףרַאד סָאװ ,?אונ

 רעטכיד ןטסטּבַאנַאּב םעד ןופ ןפַאש ןשיטעֶָאּפ םעד ןיא גנַאלקּפָא ןקיכ

 .(ַארַאשזדַאנ) ַארַאגַאנ חשמ ןּב ?ארשי -- הפוקּת רענעי סיוא



 לֵטיּפַאק רעטפניפ

 עינָאלָאטנַא רעײז ןוא םנישיבג יד -- .בוט:לומ ןב המלש רעטכיד רעד
 -- ,עועָאּפ רַאפ עימעדַאקַא ןײז ןוא איחי ןּבא הילדג -- ,"החנשה רמוע;
 ןַיז ןוא אריינקנוא קחצי -- ,הגנָאל הידעס ןוא ָאקרַאז הדוהי רעטכיד יד
 רעד -- ,"תודי יתשע ןיז ןוא ונַאנָאל יד םחנמ -- ."תולגדנכ המויא,

 רעתפצ יד ןוא ַארַאנַאנ -- ,"לארשי יטימ} ןייז ןוא ַארַאגַאנ השמ רעטכיד
 ןיײז -- ,גנוטכיד סַארַאגַאנ ןיא ןױיטָאמ עשיטסימ:שיחישמ יד -- ,םילּבוקמ
 -- ,ןעמרָאפ עשיטעָאּפ עײנ םַארַאגַאנ -- ,"לארשי תיראשפ גנולמַאז:רעדיל
 סלָא יויבש ףסוי ןּב םולש - .,ןמיּת ןופ רעטכיד יד -- .לוש סַארַאנַאנ

 ,לּבוקמ ןוא רעטכיד

 יד ייּב ױזַא יו ,ןזיוועגנָא ןיוש רימ ןּבָאה ?טיּפַאק ןטשרע םניא

 יד טּפעלעג ןּבָאה ס עכלעוו ןיא ,,ןדנַאטשוצ עלַאיצַאס עקיטסניג רעייז

 ,הכולמ רעשינַאמָאטָא רעננוי רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא תוליהק עשידיי

 ןכעלטלעוו וצ סערעטניא רעד טקרַאטשענ ןזיירק עסיוועג ןיא ךיז טָאה

 סָאװ ,קנַאדעג-רעשרָאפ רעשיטירק רעיירפ רעד טָאה טכַאװעגפיױא .,ןסיוו

 עלענָאיצידארט ענעטָארטעגנסיױא יד רעּביא דנילב ןיינ טלָאװעג טינ טָאה

 ךרוד ,עטלַא יד טימ הריקח רעקידנעטשּבלעז ןָא ןענעגונַאּב ךיז ןוא םיכרד

 ייברעד ךיז טָאה סע .ןעננּויושנָא ןוא ןעמרָאפ ענעבענעגרעּביא הרוסמ

 ץלא טעמּכ ,ליטס םענייפ ןוא טסנוק וצ קַאמשענ רעד ןזיווַאּב ךיוא

 ןיא טדערענ ןּבָאה רימ רעכלעוו ןגעוו ,הפוקת רענעי ןופ '!רערעלקפיוא,,

 -ענ ןוא ,עיזעֶָאּפ טימ ןבענענּפָא ךיז ליפ ןּבָאה ,לטיּפַאק ןטשרע םעד

 . ,רעטביד עשידרפס יד ןופ רעטסומ םעד טיול סעמעָאּפ ןוא םיריש ןבירש

 יד ןשיווװצ םערָאװ ,ןענווװועג סָאװ נרַאק ייז ןופ טָאה עיזעָאּפ יד ,תמא

 לָאז סָאװ ,רעטכיד רעקיצנייא ןייק ןעוועג טינ זיא רעּביירש-םיריש עלַא

 רער ןליפַא ןוא ,סנַאלַאט ןשיטעָאּפ ןכעלקריוו א טיס טקידעננַאּב ןייז

 יו רעמ טינ ןעוועג זיא ,בהז-טיברש המלש ,ייז ןשיווצ רעטסטּכַאנַאּב

 יד ןריּפָאק שיכאלמילעּב טגעלפ סָאװ ,רעכַאמ-ןזרעפ רעטּביאעג ץנַאג ַא

 רעשינַאּפש-שיּבַארַא רעד סיוא רעטכיד עקידנצנעלג יד ןופ ןרעטסומ

 רעמ ךָאנ ךיז טָאה ןרעטסומ עשיסַאלק עקיזָאד יד ןריּפָאק סָאד .הפוקת
231 



 גרעּבניצ ,י ר"ד 232

 ןָאל ַא ךיז ןּבָאה ה"י ןט16 םנופ לעווש רעד ףיוא ןעוו ,טקרַאטשרַאפ

 סיוא ענעּבירטראפ תונחמ עצנַאג ןצניװָארּפ עשינַאמָאטָא יד ןיא ןָאטעג

 עזעינילער ןוא םיטויּפ ןופ טיּבענ ןפיוא תעּב ,לַאנוטרַאּפ ןוא עינַאּפש

 ןעמ טנעלפ ,יולה הדוהי ןטלָאגעג רעטסומ רעטסכעה סלַא טָאה ןענמיה

 ,ןיזירחלַא ןכַאמכָאנ רעדיל עשיריטאס ןוא ןעמָאננ ,ןעמַארניּפע ןיא

 טנעלפ ןעמ סָאװ ,שיטסירעטקַארַאכ רעּבָא זיא'ס .ןארויפַאד ןוא ןדעפנָאב

 ןוא ענעבירטרַאפ עינַאּפש סיוא יד .ןרעטסומ עשידיי זיולּב טינ ןריּפָאק
 -עטיל רעד וצ עּביל סיורנ טימ ןטלַאהרַאפ ךיז ןּבָאה רעדניק ערעייז ךיוא

 רעדעי טימ טריסערעטניא ךיז ןּבָאה ייז ,םייה רענעזעוועג רעייז ןופ רוטַאר

 זיא'ס רָאנ יו ןוא ,רוטארעטיל רעשינַאּפש רעד ןיא גנוניישרע רעיינ

 -עד טָאה סָאװ ,'80024015 66 602012, ןַאמָאר רעטמירַאּב רעד ןענישרע

 רעשיטעֶאּפ ןופ טיבענ ןפיוא גנוכיירנרעד עטסכעה סלַא ןטלָאנעג טלָאמ

 ,אבַאנלא יד השמ ןֹּב בקעי ,'דרפס ילונ, יד ןופ ןוז ַא טָאה ,! טסנוק

 -אב רעד ןיא טקורדענ םיא ןוא שיערבעה ףיוא טצעזרעּביא ךיילנ םיא

 .2 יירעקורד רעניצנַאס רעטמיר

 טיייװ רעצעזרעביא רעד סָאװ ,ןוויטָאפ יד ןענייז טנַאסערעטניא
 ןקיזָאד םעד ןצעזוצרעּביא קיטיינ רַאפ ןענופענ טָאה רע עכלעוו גילוצ ,ןָא
 יוװ ןנינעגראפ רעמ ןּבענ טעוו ךוּב עקיזָאד סָאד ?ייוו ,, :ןַאמָאר-רעטיר

 טעוו רענעייל רעד יו ,רעכיּב-עטכישעג ערעדנַא ןוא ןופיסוי רעד וליפַא
 סאד לייוו ,ןצונ ליפ ןופרעד ןּבָאה רענעייל רעד טעװ םעד ץוח .ןעז ןיילַא
 טינעג םיא ןוא ,דנַאטשרַאפ ןייז ןפרַאש ןוא ןרעלקפיוא טעוװ ךוּב עקיזָאד
 -עגנַאהמחלמ ןיא ןה ,ןנַארפסטפעשענ ןיא ןה ,םלועה ינינע ןיא ןכַאמ
 רענעייל רעד ;ןעמענַאּב ןכעלטפַאשלעזענ ןייר ןיא ךיוא ןוא ,ןטייהנגעל
 ךרוד ןוא ,ןשטנעמ ןשיווצ ןריפ ךיז ףרַאד ןעמ יו ,ןענרעל םעד ןופ טעוו
 ןיא ןפלעהסױרַא ךיז ןָאק ןעמ ןלַאפנייַא ענולק ןוא עקיצנוק ערעסָאװ
 ןסָאלשַאּב ךיא ּבָאה ןצונ ןוא טרעוו ןסיורג ןייז רַאפ ,ןדנַאטשוצ ערעווש
 טכייל ןייז לָאז סע ידכּב ,שרוק ןושל ףיוא ז"'על ןושל ןופ ןצעזרעּביא סע

 ,ײא עלַא ףיױא טעמּכ ןרָאװעג טצעזרעּביא דלַאֹּב ויא ןַאמָאר רעקיזָאד רעד 1
 ןעגנוצעורָאפ ןוא ןעגנוכַאמכָאנ רעטרעדנוה ןויװַאּב ךיז ןּבָאה ךיוא ,ןכַארּפש עשיעּפָאר
 ןַאמָאר ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ

 ףיוא ,ןתואיצמה רקי עטסערג יד ןופ סנייא םציא זיא קרעװ עקיזָאד סָאר 2
 רעד ןופ ןרַאלּפמעזקע ייװצ זיולּב ןרָאװעג םיהעגפיוא ןענייז ,טנַאקַאּב זנוא זיא'ם ליפיוו
 יד שידאמא, :טַאלב:רעש ןשַיערּבעה ןלופ םעד ָאד ןעננערּב רימ .עגַאנסױא רעצנַאג
 סשה ישנאמ תורובנו תומחלמ ינינע ומכ םיאלפנו םילודג םירופס ללוכ רפס אלואג
 ,"םילודג םיכלממ םימיח ירבדו הבהא יקסעו
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 רעמיטנגייא ןסטעדליבעג םעד קנַאדַא .1 "רענעיול עלַא רַאפ ךעלגנענוצ

 .ןופ לייט ַא ןרָאװעג טיהענפיוא ךיוא זיא יירעקורד רעניצנָאס רעד ןופ

 -ַאֹּב ןקיצנייא םעד ןופ ןּבילּבעג זיא'ס סָאװ ,השורי רעשירַארעטיל רעד

 -רע רעד ןיא טָאה הליהק רעלָאּפָאניטנַאטסנַאק יד סָאװ ,רעטכיד ןטּבאנ

 רימ .?.בושילזמ ןֹּב המלש -- טנָאמרַאפ ה"י ןט16 םנופ טמלעה רעטש

 רימ .רעטכיד ןקיזָאד םעד ןגעוו תועידי עשיפַארנָאיּב קיניײװ רעייז ןּבָאה

 ילוג יד ןופ רענייא ךעלניישרָאװ ,בוט-לזמ ןּב המלש זַא ,זיולּב ןסייוו

 .טעדנירגעג 1908 ןיא טָאה ,רעצעז רעקיצנוק א ןעוועג זיא סָאװ ,דרפס

 .5 ייקרעט ןיא ןעיירעקורד עטשרע יד ןופ ענייא לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא

 ןיִב 1819 ןופ לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא ןענישרע ןענייז סָאװ ,רעכיב עליפ

 .רעדָא '!טרָאוװ-סולש ,, ַא םענייז טימ טנרָאזרַאפ ןענייז ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 טסאפרַאפ ךיוא טָאה רע .ריש ךרדּב ץלַא ,תומּכסה ןֹוא תורעה ענייז טימ

 גנולמַאז-רעדיל א ןוא + רּתיהְו רוסיא ןנעוו קרעוװ עזעינילער ייווצ
 רָאי ןיא .ןרָאװעג טיהענפיוא טינ רעֹּבֶא ןענייז ייז 2 ''המלש תועירי,

 רער טָאה ,2 טיוט ןעוועג ןיוש זיא בוט-לזמ ןֹּב המלש ןעוו ,95

 םיטויּפ 208 ןופ גנולמַאז ַא טכנעלטנפערַאפ .ַאניצנָאס רזעילא רעקורד

 םיטויּפ עטנַאקַאּב רעסיוא ,7 ''תורימזו םיריש,, ןעמָאנ םעד רעטנוא

 ןעניפעג ,* םוחנ ןּוא סארזע ןּבא עדייּב ,יולה הדחהי ,לוריבג המלש ןופ

 ,רעטכיד עטנַאקַאּבמוא ןופ רעדיל ןוא סעמעֶָאּפ עליפ ךיוא טרָאד רימ

 ןב רפסמו םימיה ירבדט רתֹוי חור תחנה וב אצמי רפסה הזש תויהבוע 1
 יפל ארוקל לודג תלעותו ירפ אצי רפסה הומ יכ דועו ,וב ארוקה האריש ומכ ןוירוג
 ןיב ויתולובחתו ויתומרעו ןתמו אשמב ןיב םלועה ינינעמ דומליו ולכש ךכזיו קדקדיש

 םהל יוארה יפכ םישנא ינפל רבדל ןיב ןהל תוכירצח תולונחתהו תומחלמ ינינעב
 לקנ תויחל ק"הלל ז"עלמ וקיתעהל יבלב יתמש תולעותה בורו רפסח תלעמ יתוארבו

 ,823 ,1850 ,"םטנעירָא ,ד סַאלברוטַארעשילֿא עז) "וב םיארוקה לכל
 ירד ךיז ןעניפעג ,287--285 '1 ,"תורימוו םירישא גנולמַאז-רעדיל רעד ןיא 2

 רעטכיד רעזנוא ןופ רעטָאּפ רעד סָאד זיא רשפא ,גנוטילזמ : ךיטסָארקַא ןטימ סיטויּפ
 ,84 ,| ,"המרנוּתב לארשי ימי ירבד, ,סינַאזָאר : עז 5
 ,253--2352 '!םונ ,"תורימזו םירישא עז 4

 ,272 'מונ ,ןטרָאד 5
 ,1532 ךָאנ ןברָאטשעג זיא רע 9

 ןענייז טע .ןתואיצמה:רקי עטסערג יד ןופ עניײא ןיא עּבַאגסױא עקיזָאד יד 7
 :ייװצ רעד ןוא ,ייזימ ןשיטירּב ןיא רענייא :ןרַאלּפמעזקע ייוװצ זיולּב ןרָאװעג טיהעגּפיוא

 ןופ טַאלּב:רעש םעד ַאד ןּבינ רימ .,ייומ ןשיטַאיזַא רעדַארגנינעל ןיא (םקעפעד) רעט

 ,עּבַאנסױא רענעטלעז רעד

 ן"םוכרכו דרנ; ןומוּפ רעטנַאקַאב רעד ךיז םגיפעג ,5 'ו ,'תורימזו םיריש, 8
 ,ירזאתה וועב הואנע :עּפָארטסם:סגנַאֿפנָא רעד םימ דיל ַא םמוחנ םקורדעג זיא 23 'ז ףיוא
 "ירצה בל באכמ םא ,ירועת טעמ דוע יכ

)23( 



 נרעּבניצ ,י ר"ד 354

 .בוט-לומ ןּב חמלש ריעדןּב סָאגיצנָאס ןופ רעדיל קיצכעז עצנַאנ ךיוא ןוא

 -ךייר ןופ עקיניא ךיוא ךיז ןעניפעג םיריש סבוט-לזמ ןּב ןשיווצ

 ביל ַא , ליּפש-ךאש ןגעוו עמעֶאּפ ַא ליפשייּב םוצ יו ,טלַאהניא ןכעלטלעוו

 טרעוו סע ּוװ ,ריל-םי ַא ןוא * ןַאמיײלוס ןַאטלוכ ןטמירַאּב םעד גנַאזעג

 רעקידנגלָאפ טימ ןָא ךיז טּבייה דיל סָאד .םי ןפיוא םערוטש רעד ןעגנוזַאב

 םי ןשימרוטש םעד ,גנַאזעג ןיימ טמענרַאפ ןוא וצ טרעה,, :עמָארטס

 /* "!סעילַאװכ ענייז ןופ שיורענ ןקידלַאװג םעד ,ןעגניז ךיא לע

 טסיג רע ּוו ,רעדיל עלַאנָאיצַאנ ענייז רעּבָא ןענייז ןטסטנַאסערעטניאמַא

 םעד רעּביא רעיורט ןפיט ןייז ןוא ןויצ ךָאנ ןעקנעּב ןקיצרַאמש ןייז סיוא

 רעייז טיול ךיוא ייז ןענייז שיּפיט .תֹובָא יד ןופ דנַאל םעד ןופ ןּברוח

 יד ןופ יֹוּב םעד ןיא ןענייז רעדיל ענייז עלַא טעמּכ .םטיר ןוא םרָאפ

 רעד .ןונינ ןטמיטשַאב ַא וצ טסַאּפענוצ ןעוועג ןעמַארג ןוא ןפָארטס

 רעטסומ םעד טיול רָאנ טינ טסאפראפ רעדיל ענייז .רעֹּבָא טָאה רעטכיד

 } םיטויּפ עזעינילער ןופ םינונינ יד טל ןוא רעטסיימ עשידיי ןופ

 -טיר רעד טיול טיוּבענ ךיוא ןענייז רעדיל סנויצ ןוא םיטויּפ ענייז עליפ

 ,רעדיל-סקלָאפ עשיּבַארַא ןוא עשיקרעט ןופ עידָאלעמ ןוא םרָאט רעשימ

 רעדיל ענייז עליפ ייּב ;ןָא עקַאט סָאד ט/ייו אפונ רעטכיד רעד ןוא

 ןוגנ יֹונׁשֹּב  :רעדָא ,םילאעמשי ןוננל,, :גנוקרעמַאּב יד ךיז טניפעג

 סָאװ ,דיל סָאד ןזיוועגנָא עקַאט טרעוו זייורעטרע ןוא ,' "ילאעמשי

 יב ליּפשייּב םוצ יוװ ,רעטסומ סלַא טנידעג טָאה עידָאלעמ ןוא םטיר ןייז

 ,"ידָאקל ולוק יברע ןוגנל,, :טקרעמעגנָא ןיא 287 'טונ

 -עמ ןוא םינונינ עדמערפ ןופ טנעמינַאּפמָאקא םעד רעטנוא ןוא

 ןוא גָאטיײװ ןלַאנָאיצַאנ ןייז ןסָאגעגסיױא רעטכיד רעד טָאה סעידָאל

 ןוא רענייא זיא רעיורט ןייז ןופ וויטאמ-טנורג רעד .רעיורט ןקיצרַאה

 ,ןבירטרַאפ טסענ ריא סיוא זיא סָאװ ,ּביוט עכעלקילגמוא יד :רעּבלעז רעד

 "ךַאפ יז טָאה רעטרעשַאּב רעכעלטענ ריא סָאװ ,עטּבילענ עטלנַאװרַאֿפ יד

 .טנָאיעג דנייפ עמַאזיורג ןופ תולנ ןיא ןטכַאמש זומ יז ןוא ,ןזָאל

 ,16--15 ,|| ,סינַאזָאר ייּב םקורדעגרעּביא זיא עמעָאּפ יד ,156--152 'ו ,ןטרָאד 1

 ,"ודוה םורי ךלמל ילאעמשי ןוגנב} :לּפעקרעטנוא ןטימ ,240 'מונ ,ןטרָאד ?

 םלועל היחי ,ןמחרו יח לא םלענו ידׁשא :עּפָארטס רעד טימ ןָא ךיז טּבייה דיל סָאד

 | ,"ןמילוש ןטלוש בר ךלמ

 אישב -- הריש רבד םי תואנב -- הריעאו הניר לוקב -- הרישאו ינועמש, 8

 | ."וירבשמו וילג
 רעמכיד םנופ) '"רישב אונא ןוגינב} :טקרעמעגנָא זיא 245 'םונ דיל םייּב 4

 ,(דיל טנַאקַאּב סלוריבג) "ךשקבא רחש ןוגינּבע :286 ןוא 269 'םונ יד ייּב ;(והילא
 :215--210 ,258 ,255 ,251 :'מונ יר ייּב ךיוא ךיז ןעניפעג ןעגנוקרעמַאּב עכעלנע

 ,249--2233 :'מונ ,ןטרָאד 5
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 ןגעקטנַא ךיא םוק ,רעפעשַאּב ןיימ ,ריד וצ ןנרָאמירפ ןדעי ,

 ;גנַאזעג ןיימ טימ

 .יירשעג קיצראה ןיימ ,חליפת ןיימ עשז-םענרַאפ

 ,ייוו ןפיט ןיימ טכַארּפ רעקילייה ןייד רַאפ ךיא וט ןסינסיוא

 .קנַאשעג רעטסעב סלא ןייז טעּבעג ןיימ לָאז טקיליוװַאּב

 ,ןטייק ןיא ןטכַאמש סָאװ ,יד יירפַאב !רעקילייה ,רעקיטכעמלַא

 !טסיירט ןוא גנוזיילרעד ןופ ראי סָאד ןעמוק לָאז ,ףליה ןייד קיש ךיג
 יד ןיא ןרָאלרַאפ גנונעפָאה ריא טינ טָאה סָאװ ,יד קיליווַאּב

 ,ןטיינ עטסרעטיּב

 1 "!טסענ ריא ןיא םוא רעק --- ןידניירפ עקיצרַאה יד ביוט עביל יד

 ךיז טרעה סע ;עקידנטכַאמש ןטייס ןיא יד טקיליוװַאב טָאה טָאנ ןֹוא

 טקידנערַאפ !יתנויו יתיער -- ךלבא ימי ומלש, :הרושּב עקידיירפ יד

 ןייד ןיא םוא רעק !עּביל ןיימ ,עלעּביײט וד ,רעיורט ןייד ןּופ געט יד ןענייז

 ןופ דנַאר ןפיוא ןעניֹוו וצ גונעג .ןעור וטסעװ זיֹוה ןיימ ןיא ,ץַאלַאּפ

 רעמ טספרַאד .ןעיינַאּב וצ טסענ ןייד ,ןויצ ןייק רעק קירוצ -- ןטנורנּפָא

 פּפמעט סגיניק ןייד ןיא --- ןשינעטסיוװ ןוא תוירּבדמ ןיא ןעשזדנָאלּב טינ

 ,לַאניטכַאנ רעד טגניז ןיוש !רעה .עּביל ןיימ ,עקיצנייא ןיימ ,םוא רעק

 וד ,עלעּבײט ֹוד ,ןלַאשרע דנַאל רעזנוא רעּביא טוט גנַאלק-סננילירפ רעד
 .2 "!ןיימ עטּבילעג

 רעדנַא ןַא ןיא רעטכיד רעד סיוא טפור -- תימלוש ,םוא רעק,

 ןופ רענרעּב יד ףיוא ףױרַא גייטש איבנה והילא טימ ,קירוצ םוק --- דיל

 עקיצרַאה וד ,ענייש וד ,עּביל וד ,ןורצּב ןייק םוא רעק,- 5 ?!!ןויצ

 -רַאפ עפארטס עדעי ּוװ ,דיל"ןויצ רעדנַא ןַא ןיא סע טגנילק --- "'ןיימ

 וד ,ענייש ֹוד ,עּביל וד,, :ןיירפער ןּבלעז םעד ןוא ןייא טימ ךיז טקידנע

 ןגעוו, :גנוקיצטנַא טימ טנניז רעטכיד רעד ןוא ? "!ןיימ עקיצרַאה
 ענייז סָאװ ,דניירפ ןיימ ןגעוו ,ןעגניז דיל ַא ךיא לעװ ןזיור עקידנטפוד
 ןוא גניז :םיטש ןייז ןיוש רעה ךיא !ןזיור עקידנטפוד יװ ןענייז ןּפיל
 5 "!ןנעקטנַא ריד ךיא םוק טָא !ןויצ וד ,לּבוי

 סע ןוא ,דיל סבוט-לזמ ןֹּב המלש ןעוועג זיא קידתווינע ןוא פיטש
 -יזער רעקישיור רעד ןיא ןענופעג גנַאלקּפָא ןכַאװש ץנַאג ַא זיולּב טָאה

 .עג טרעװ דיל סָאד ּוװ ,12 ?םונ ענַאלײּב עז }246 'מונ דיל םעד םיוא 1
 | .תומילשב טכַארּב

 ,12 'םונ ענַאלײּב עז {247 'מונ דיל סָאד 2

 ,"איבנה והילא םע ןויצ יררה יבוש אנ ינוש תימלוש, :244 'םונ דיל סָאד 5
 גיתיער היבצ הוקת ריסאו ,יתפי הידידי ןורצבל בוש, :228 'מונ 4

 ,12 'םונ עגַאלײב עז ,227 'םונ 5
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 יו ,דלַאּב רעֹּבָא טָאה דיל סָאד ..''ןרָאה םענעדלָאג ,, םייּב טָאטש-ץנעד

 ערעקרַאטש קידנטיידַאב ַא טּפַאכענרעטנוא ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ

 עלעה טימ טניישַאּב ,ןעגנַאלק עיינ טימ טרעכיײרַאּב --- ןוא עמיטש

 טָאה -- ןעמרָאפ ענעמוקלופ רעמ ןיא ןסָאגעגרעביא ,ןּברַאפ עקיטפַאז

 ןפורענסיורא לַארעּביא ןוא ,לארשי תוצופת ?כּב טכליהעגּפָא דיל סָאד

 ,.,גנוקיצטנַא ןופ ןרערט ןוא תולעּפתה

 ָאניצנַאס סָאװ ,גנולמאז-רעדיל יד יו ,טײטַאב ןרענעלק ןופ טינ

 גנלמַאז עקיטראנגייא ץנַאג ,עטייווצ א ךיוא ןזיא ,טכעלטנפערַאפ טָאה

 עקינייא טעּברַאעג קיסיילט ןּבָאה ריא רעּביא סָאװ ,''החּכשה רמוע,,

 ןֵּב םהרבַא .ןושיבנ עילימַאפ רעשידרפס רעבושח רעד ןופ רעייטשרָאפ

 "ענג ה"י ןט16 םנופ טפלעה רעטייווצ רעד ןיא זיא סָאװ ,ןושיבנ ! בקעי

 ,ךישזלַא ןוא ןעסמעלט ןיא טצרַא רעשיטקַארּפ סלַא טקיטפעשַאּב ןעוו

 ןייז ןיא .טסנוקטכיד ןוא עיזעָאּפ טימ טריסערעטניא ךיז קרַאטש טָאה

 רעשיּבארא רעד ןופ רענעק רעטונג סלַא ,רע טָאה ''ילשמ ,, ףיוא שוריּפ

 / עשיּבַארַא עלעלַארַאּפ טכַארּבעג םילשמ עשילּביּב יד וצ ,רוטַארעטיל
 .ננוצעזרעביא-ןזרעפ רעשיערבעה ןייז ןיא ןצנעטנעס ןוא  ןכָארּפש

 ןטַאטיצ ךיוא ןוא רעדיל ענייז ערעדנַא פיפ ךיוא רע טגנערּב קיפיולייּב

 ךָאנ בקעי ןוז ןייז טָאה טיוט ןייז ךָאנ .רעטכיד עשִיערּבעה ערעדנַא ןופ
 ןוא רעדיל עטריטיצ סרעטָאפ ןייז ןופ לָאצ יד טרעסעדגרַאפ קידנטײדַאּב
 סרעטָאפ םעד ןופ ףוס םוצ .רעטכיד ערעדנַא ןופ ןטנעמנַארפ יד ךיוא
 רעדיל ןוא ןעמעֶָאּפ עיצקעלַאק עצנַאג ַא ןּבענענוצ ךָאנ רע טָאה קרעוו
 רעדיל עקינייא .םהרבַא ,ןוז (1608 ןיא) םענעמוקעגמוא גנוי ןייז ןופ
 (רעדיל-עּביל ןַארַאפ ךיוא ןענייז ייז ןשיווצ) עיצקעלָאק רעקיזָאד רעד ןופ
 -עג עקַאט זיא ןושיבנ םהרבַא רענעּברָאטשרַאפ-גנוי רעד זַא ,תודע ןגָאז
 טָאה סָאװ ,קרעו סָאד זייווכעלסיּב זיא ױזַא .רעטכיד רעטּבַאנַאּב ַא ןעוו
 ,"ילשמ , ףיוא שוריּפ ַא זיולּב ןייז וצ ןטסָאמרַאפ ךיז חלחתה רעד ןיא
 ןופ עינָאלָאטנַא ןַא ןיא ,לייט ןטייווצ ןייז ןיא טרפּב ,ןרָאװעג ?נלוגמ

 רמוע , ןעמָאנ םעד טכער טימ טנָארט קרעוו סָאד .גנוטכיד רעשִיערּבעה
 יד ןרָאװעג ןסענרַאפ םינ ןענייז םיא קנַאדַא רָאנ םערָאװ ,"החּכשה
 ,הרומז םהרבַא יו ,טייצ רענעי סיוא רעטכיד לָאצ רעצנַאג יא ןופ ןעמענ
 ,2 א" א ארמז וּבא םחנמ

 .רַאפ טָאה ,עדַאנערנ .ןופ ןפָאלסנַא רערורּב ןייז םימ זיא סָאװ ,ןושיבג בקעי 1
 .געהנָא םלַא םױרַא םערט רע ןכלעװ ןיא ,'לנשה ךרד, קרעװ ךעלטפַאשנסיװ ַא טסַאפ
 ,(א 'מע ,131 ףד ,"ההכשה רמוע; עז) "הרומ} ןייז ןוא ינומיימ ןופ רעג

 ,רוא ןַא סנושיבג יד טכעלשנפערַאפ ןטשרע םוצ טָאה 'החכשה רמועא םעד 2
 1748 ןיא עגרָאװיל ןיא ,ןושיבג השמ ,לקינייא.רוא
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 ךיוה ױזַא טָאה ,םהרבַא ןּב בקעי ,סנושיבנ יד ןופ רעטסלטימ רעד

 .וד רעּביא זַא ,שיטפַאיזוטנע טרעלקרע רע זַא ,טסנוקטכיד יד טצעשעג

 .:ייז סיוא טדער טסיינ סטָאג ןוא שדוקה חור רעד ןעור טוט ''רישה יִלעַּב ,

 ,עילימַאפ רעשידרפס רעבושח רעייז רעדנַא ןַא ןופ רעטערטרַאֿפ ַא ןוא

 ,* איחי ןּבא השמ טצרַא ןוא טאנעצעמ ןטנַאקַאּב םנופ ןוז רעד הילדג

 טָאה רע זַא ,רוטַארעטיל רענייש ,, רַאפ טרעטסיײנַאּב ױזַא ןעוועג זיא

 .עימעדַאקַא-טסנוק , ןימ א ''רישח ימכח,, יד רַאפ ןדנירג וצ ןסָאלשַאּב

 עליו עכייר ןייז רע טָאה ,טסנוקטכיד ןופ רעצעש רעשיטסַאיזוטנע ןַא

 -עגפיוא ךיז טָאה סע ּוװ ,טקנופלמַאז א רַאפ טכַאמענ עקינָאלַאס ןּבעל

 -ןקרָאפ טרָאד ןגעלפ סע .רעטכיד ןוא ןטַארעטיל זיירק רעצנַאנ ַא ןטלַאה

 -רָאֿפ טנעלפ עקידנזעוונָא יד ןֹופ רעדעי ּוװ ,ןעננולמַאזרַאפ עלעיצעּפס ןעמ

 ןעגנוקרעמַאּב עשיטירק יד ןרעהסיוא ןוא ןעגנופַאש עיינ ענייז ןענעייכ

 רעייז ןקישוצ רעטכיד ןנעלפ טעטש ערעדנַא ןופ .םירבח ענייז ןופ

 עטנעטעּפמַאק ריא ייז ןגעוו ןגָאזסױרַא לָאז גנולמַאזרַאפ יד ידכּב ,רעדיל

 ;ןרינרוט עשיטעֶאּפ ןענעדרָאנײַא טפָא ךיוא טרָאד טגעלפ עמ .גנוניימ

 יב ןוא ןלַאנירדַאמ ,ןעמַארגיּפע ןעניד ייבהעד ןנעלפ ?לטימ-ףמאק סלַא

 ןפיורג םעד ןעלמיה יד ןיא זיּב ןּבייה טגעלפ ןעמ עכלעוו ןיא ,ןעגנַאזעג

 סָאּבעלַאּב ןכעלדניירפטסאנ םעד ,טסנוק ןופ רעצעש ןלעדייא םעד ,ןבדנ

 רענעי ןיא ךיז ןּבָאה ןיירק-רעטכיד ןקיזָאד םעד ןופ .* עליוו רעד ןופ

 רעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד ,סָאדָאר סיוא ָאקרַאז הדוהי ןעוועג םשדחנוק טייצ

 טָאה סָאװ ,וגנָאל םהרבא ןֹּכ הידעס ןוא + "הדוהי םחל , גנולמַאז-רעדיל

 ןבירשעג (1894 ,עקינַאלַאס) '"'תוחול ירבש,, גנולמַאז-עינעלע ןַא רעסיוא

 הל שיו הבגשנו המר רישה תמכחמ םסרופמו עדונ :125 ,"החכשה רמוע, 1

 יכ ,עדמ יניבמו תעד יעדוי ומיכסהש דע ,תומכח ינימ לכ לע זוע רתיו תאש רתי

 ,"םחב ץצונתו ססונת 'ד תורו תויחלאה תועפוהומ םינקיר םניא המכחה תאז ילעַּב

 ןּבא הילדג ןּב השמ טָאה לָאּפָאנטנַאטסנָאק ןיא הפנמ רעצרַאװש רעד תעשּב 2

 ןצימש וצ ידכּב ,ןגעמרַאפ ןייז ןופ לײמ ןקידנסײדַאּב ַא ןעװעג בדנמ רָאנ םינ איחי

 .ליהַאֹּב קרַאטש טצוַא םלֲא ךיוא זיא רע םרעײנ ,טָאמש רעד ןופ עקיטּפרעדַאּבמױנ יד

 טמשעג םָאה טנַאה עשינבדנ עטיירּב ןײז ,ןּבעל ןייז ייברעד קידנלעטשנייַא ,ןעװעג קיפ

 רעטמירַאב רעד ןרָאי עטצעל ענייז טכַארּברַאפ טָאה זיוה ןייז ןיא .ייקרעט ץנַאנ רעּביא

 םעד םעמדיװעג םײקרַאּבקנַאד םיא טָאה רעכלעװ ,םונַאטיזול סוטַאמַא םצרַא רעטנרעלעג

 * 060100148 קרעװ-ןויר ןײז ןופ דנַאּב ןטעּביז םעד איחי ןּבא ןכעלד גײרּפטסַאג

 םנכערעגסיוא ןרעװ םע ּוּװ ;42-38 ,"איחי ינבל םימיה ירבד, ,ילומרּכ עז 8

 ,וירקירעטכיד םעד ןופ רעדילנטימ 33 ןעמענ יד ייּב

 ,הרוהי םחל רפםא :ןּבירשעג טייטש טַאלּב:רעש ןֿפױא .,1560 ןיא טקורדעג 4

 םחלא םעד ןיא ,"שידר יא בשות ה"הלז וקרז םהרכַא 'ר ןּב הדוהי ריעצהו לדה ורבח

 ,רעדיל ערעדנַא ןוא ןעמַארגיּפע ,טעמנָאּפ עשירָאגעלַא ןײרַא ןעיײג היווחי
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 ןיא ןּבילּבעג ןענייז סָאװ ,רעדיל ןוא סעמעָאּפ לָאצ עקידנטיײדַאּב ַא ךָאנ

 ענעגנולעג ץנאנ ןּבירשעג ךיוא ןּבָאה רעטכיד עדייּב 1 טּפירקסונַאמ

 ןיא ָאקראז טרעלקרע -- טלעװ רעד ןיא טפָא ץנַאנ עז ךיא ,, .ןעמַארגיּפע
 ןוא טרעדינרעד ןרעו ענולק יד זַא -- ,ןעמַארניּפע ענייז ןופ רענייא

 ךיז טוט ןוז יד רָאנ יו ;דימּת סע זיא ױזַא ,םינָארַאנ יד ןעוט ןגיניק
 לדיפ םוש ןייק, .2 ' ןָאנּבױא ןצנַאג םעד סנטָאש יד ןעמענרַאפ ,ןגיינ
 קינייוװעניא טעװ רע ביוא --- ,וגנָאל ייּב רימ ןענעייל --- ןליּפש טינ טעוו

 ,טנייש סע יװ ,רַאפרעד עקַאט טָא .טליפעג טניוװ טימ ןיולּב ליוה ןייז טינ
 ,3 "'תוחומ עטסוּפ ןּבָאה רעגניז עטוג סָאװ ,טּפָא ױזַא טפערט

 רעייטשרָאפ ןטירד ַא ןופ קרעוו ַא ןרָאװעג טיהעגפיוא ךיוא זיא סע

 .דניירפ סאישנ ףסוי ןָאד גָאצרעה םעד ,זיירק-רעטכיד ןקיזָאד םעד ןופ
 ,בהזטיברש חמלש ןופ רעטסומ םעד טיול .אריינקנוא לאומש ןֹּכ קחצי

 יד חוּכיוו ַא ןריפ סע ּוװ ,עמעָאּפ ַא טסַאפרַאפ ָאריינקנוא ךיוא טָאה

 ןשיטעֶאּפ ןיא ,רעכַאװש ץנַאנ רעד וצ ,תיּב-ףלַא ןשִיערּבעה טנֹופ תויתוא
 ןיא ,שוריּפ ןגנַאל ץנַאג א טכַאמעג ךָאנ אריינקנוא טָאה עמעָאּפ ,ןיז
 -עג תוישעמ לָאצ עקידנטיידַאּב ַא טסַאפעגנייַא רעּבָא ןענייז סע ןכלעוו
 קיצנייא רעד שיטקַאפ ןענייז ייז סָאװ ,עזָארּפ רעטמיירעג ןיא ןּבירש
 -רעד םעד טָא קנַאדא טייוו יו ףיוא 1 רוּביח ןצנַאג םנופ לייט רעלופטרעוו
 רעלוּפָאּפ ןעועג זיא ''תולנדנכ המויא,, סאריינקנוא לייט ןשירעלייצ
 וטַאצול בקעי ?בוקמ רעד ;:טקַאפ רעקידננלַאפ תודע טגָאז ,טייצ ןייז ןיא
 -עּפש ראי יירד טימ ןענישרע זיא סָאװ ,''חרפו דוּתפּכ , ןייז ןיא טגנערּב
 סיוא ןעמונעג ,תוישעמ קיצרעפ רעּביא ,?* ''תולנדנכ המויא ,, ןופ רעט
 ;ןהילא יבד אנּת ,םידיסח רפס ,םישהדמ ,דֹומלּת םעד :םירפס עשינומדק
 עצנאג ַא ךיוא טגנערּב רע ;םַאנפיוא ןקיצנייא ןייא יײּברעד רעּבָא טכַאמ רע

 ןוא "תדוהי םחלא רעד ,1986 'מונ ,044 8061: 1160ז. 319. רעיובײנ עז 1

 טַאהעג ינ ןּבָאה רימ ןוא ,ןתואיצמה:רקי עטסערג יד ןופ עדייּב ןענייז "תוחול ירבש;
 ,ןענעקַאּב וצ ךיז יז טימ םייקכעלנעמ יד

 וכולמי םילכס לכש יתמ לפשּב-הוחא ד מתו לבּת הננוּבתא 212 ;'ץפח ירבדג *
 ,וכלמ םיללצ עקשהב שמש ןהו -- ביצעהל ןיא יכ הרמאו

 חור אלמו לולח היהי אל םא -- ןגני אֹל רונכ רשא ירחא 13 ,ןטרָאד 5

 ,חומ ירסח לוק יברע לכ יכ -- רמואו רג ינא ןכ לע
 דפס ,תולגדנכ המויא; :קרעװ סאריינקנוא ןופ טַאלּבירעש רעקידנעטשלופ רעד 4

 רעסַאפרַאֿפ רעד ,"הריניקנוא קחצי ר"רחמ םלשה םכחה ץילמה ורבח ,רפש ירמא ןתונה
 ,ןרָאװעג םיחעגפיוא םינ זיא סָאװ ,"קנעה רפס} קרעװ שינָאלָאליּפ ןייז טּפָא טנָאמרעד

 המויא, ןיא טנָאמרעד רע ןכלעװ ןגעװ ,קרעװ םיײװצ ןייז ןעגנַאנעג ךיוא זיא ןרָאלרַאּפ
 ,?םיהלא תוארמע ארקנה דרפס ינב סוחי רפסב יתבתכ רשאֹכא 128 ,,תולגדנכ

 ,165 'ז ,ןבױא עז 5



 250 ןדיי ייֹּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טזייוו ןוא ,קרעוו סאריינקנוא םענענישרעד טשרָאקָא םנופ תוישעמ לָאצ

 ןיא "תולגדנכ המויא,, ףוס םוצ .עלעווק יד ןָא לָאמ סעדעי ייברעד עקַאט

 םאישנ ףסוי ןופ גנוצעזרעּביא עשייערּבעה סאריינקנוא ןיא טקורדענּפָא

 טםימ (שיזעגוטרַאּפ ףיוא) טריפעג טָאה רענעי סָאװ ,חוּכיוו ןזעיגילער א

 1 ןכעלטסיינ ןכעלטסירק א

 זיא ןזיירק-רעטכיד רעקינָאלַאס םעד טימ גנודניּברַאפ רעטנעָאנ ןיא

 -- טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטיא ,עקיטרַאננייא ץנַאנ ַא ןענַאטשעג ךיוא

 טינ ,טרָא סָאד טינ טנַאקַאּב טינ ןיא סע .ונאזנול יד הדוהי ןֹּב םחנמ

 רע זַא ,ןייז רעשמ זיולּב ךיז ןָאק ןעמ .טרוּבעג סונַאזנול ןופ רָאי סָאד

 סָאװ ,קרעוו ַא סנייז זַא ,ןָא טקרעמ רע לייוו ,1880 ןיא ךרעּב ןרָאבעג זיא

 סםדנ) "'ןרָאיטננוי ענייז ןיא ןענישרעד זיא ,1872 ןיא טקורדעג זיא

 ,רעדנילּב בלַאה ַא ןוא רעמורק ַא ,ןּבילּבעג םותי ַא גנוי .,2 (יתורחנּב

 וצ טָאטש ןופ טרעדנַאװעג ןוא ,טיונ ןוא תוקחד סיורג ןטילעג רע טָאה

 רעד ךָאד טָאה ,ןדנַאטשוצ ערעווש ענױזַא ףיוא קידנקוק טינ .9 טָאטש

 ןעועג ,ןסיוו קיטייזליפ ןוא טיירב ַא ןּברָאװרעד ךיז עקילַאק רעמערָא

 -קעלָאק ַא טלמַאזענפיונוצ ,שיּבַארַא ןוא שיכירג ןופ רענעק רעכעלטנירג ַא

 ןעמָאנ א ןּברָאװרעד ךיז ןוא + ןטּפירקסונַאמ ענעטלעז רעייז ןּױפ עיצ

 גנושרָאפ עשיוטירק ַא) ''הרות רוא , ןטעּברַא עשיפַארנַאקיסקעל ענייז טימ

 -עלקרע) ''ךירעמ , ןוא (הרות רעד ןיא טסקעט םנופ הרופמ רעד ןגעוו

 שרדמ ,דומלּת ןיא 'וָאפ ןעמוק סָאװ ,רעטרעוו עקיכַארּפשדמערפ ןופ ןעגנור

 -טנַאטסנָאק ןיא טייצ ערעננעל ַא טכַארּברַאפ טָאה ונַאזנול .(רהוז ןוא

 -יד ַא) ''םייח ךרד,, קרעוװ עשיטעאּפ ענייז טסַאפרַאפ טָאה רע ּוװ ,לָאּפָאנ

 ןופ ןזרעפ ןיא גנוּבײרשַאּב ַא -- 'שדקמ תדובע ,, ,(עמעֶאּפ עשיטקַאד
 ףיסומ רעטעּפש רע טָאה קרעװ םעד וצ) שדקמה תיּב ןיא הדובע רעד

 -- .תחכוּת הבוט, ןוא ,(תושקּב ןוא םינומזּפ לָאצ עסיורנ ַא ןעוועג

 ןינַאנ ַא ןּבָאה סעמעָאּפ עלַא יד .,ןזרעפ 880 ןיא עמעֶאּפ עשיטקַאדיד ַא

 -טכיד רעד ףיוא טקוקעג טָאה אפונ ונַאזנול ,טרעוו ןשירעטכיד ןּפַאנק

 "סיוא רעּכָא ףרַאד ןעמ סָאװ ,//?יּפש-רעדניק , ןזיולּב א ףיוא יוװ ,טסנוק

 -םעטָאנ ןוא עשיטקַאדיד רַאֿפ םרָאפ עמעװקַאּב ןוא עקיסַאּפ ַא יװ ןצונ

 .יױָאד רעד טלעפ ,שצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ ןכלעו םימ ,רַאלּפמעזקע םעד ןיא 1

 ,ןטינשעגסיוא רוזנעצ יד ךעלנײשרַאװ טָאה םיא ,חוּכיו רעק

 םָאה רָאי םעד ןיא) 1618 ךָאנ רע זיא ןּברָאטשעג ,52 ,'תודי יתשֲא ,עז

 .("תודי יּתשא ןעמָאנ ןרעשנוא קרעװ ענייז ןופ גנולמַאז ַא ןּבעגעגסױרַא רע

 הכנ חטּפו רוע יצח ,דנו ענ ,רוסו הלוג ,םחל רסח ןויבאו ינע, :2 ,ןסרָאד 5

 : ,"רבשנ חור

 ,מכעלטנפערַאֿפ רעטעּפש רע סָאה יז ןופ עקיגייא 4



 נרעּבניצ .י ר"ד 20

 רע ןיא ,ןסיוו ןטיירּב ןייז ף"ױא קידנקוק טינ ,1 ןקעווצ עכעלטסניד

 וצ טריפ יז לייוו ,''תינוי תמכח,, ןופ רעננעק רענעדיישטנא ןא ןעוועג

 רע .הלּבק סאירול ןעוועג םיא ייב זיא תמאה תמכח יד .? תוסרוקיּפַא

 -רַאֿפ טָאה רע ּוװ ,תפצ ןיא טייצ ערעננעל ַא טכארּברַאפ ןליפַא טָאה

 ,רבעה .פ ,רשטייצ , עז) ''רוגא, שרדמ ןטְלַא םעד 1887 ןיא טכעלטנפע

 ארדיא ,, ףיוא שוריּפ ַא ,ןמ רמוע , ןייז טסַאפרַאפ ןוא (98 ,א ,''.לּביּב

 | 8 ''אטוז

 ךָאד ןענידראפ ,טרעװו ןשיטעָאּפ ןּפַאנק רעייז ףיוא קידנקוק םינ

 רעד ןופ עטכישענ רעד ןיא ןרעוו טנכייצרַאפ ןלָאז ייז ,ןעננוטכיד סונַאזנול

 סיוא טצונ רעסַאמרַאפ רעד סָאװ ,ראפרעד תישאר ;עיזעָאּפ רעשִיערּבעה

 סי"טעמ יד בוט-לזמ ןּב המלש יו סָאמ רערעסערג קידנטיידַאּב ַא ךָאנ ןיא

 ונאזנול .,רעדיל-סקלָאפ עשיקרעט ןוא עשיבַארַא יד ןופ סעידָאלעמ ןוא

 ןענייז םילאעמשי יד ןופ םינונינ יד , סָאװ ,טימרעד סָאד טריוויטַאמ אפוג

 יד ןכייורעד ױצ טסַאּפענוצ ןטסעּבמַא ןָאט ןשילָאכנַאלעמ רעייז קנַאדַא

 ןייא ךָאנ 4 ??יפעג-הענכה ןוא גנומיטש-הבושּת יד ןקעוורעד ,רעצרעה

 םעד -- ןעננוטכיד סונַאזנול ןיא ןכיירטשוצרעטנוא יאדּכ זיא טנעמָאמ

 סונאזנול עליפ ןיא קרַאטש ץנַאג ךיז טליפ רעכלעוו ,ןשיטָארע ףרַאש

 ריא ןוא לארשי תסנּכ רעד ןשיווצ דנוּב-נװיז םעד טגניזַאּב רע ּווװ ,םיריש

 -םימ רעתפצ יד ןופ העּפשה יד ךיז טליפ ָאד .* ןטלייוװרעדסיוא ןכעלטעג

 סע .טכַארבראפ טייצ ערעננעל א טָאה ונַאזנול עכלעוו ןשיוװצ ,רעקיט

 -- עטסקיטביו סָאד ןעננוטכיד עקיזָאד יד ןיא ייברעד רעּבָא טלעפ
 סָאװ  ,רעּבָא סָאד .זאטסקע ןשיטסימ ןופ םַאלּפ רעד ,סָאטַאּפ רעתמא
 קיַאזָאמ עשינאכעמ ַא זיולּב ןעוועג ףַארנָאקיסקעל ןטנרעלעג םייּב זיא'ס
 סָאד --- םירישה ריש ןופ טיירג ןעמונעג ןעגנוכיילגרַאפ ןוא רעדליּב ןופ

 ,,,םירענה יקוחש תנרדמב -- םיתאצמ םג םיתרקח יכ ןעיב :132 ,ןטרָאד 1

 ,,םירבגה לא הוו הז קוניתל --יכ דבל לדבה הול הז ןיב ןיאו

 םירכש וב לבקנש רבדו -- הוצמו הרות דבל ונל ןיאו
 ,םירקב םג תולילב ול תודוהל -- םיבומו לא ללהמב םיריש שיו

 ,ותיני תמכח יפי דומחת לבל :87 ,ןטרָאד ?

 ,םירממו םירפוכ הרמוא םעמכו -- םיכובנ התבהאב םיגוש וכה

 ןקיוָאד םעד ןופ עיּפָאק רעכעלטפירשטנַאה ַא םימ טצֹונַאּב ךיז ןנָאה רימ 8

 :םיה רעשידיי רעד ןופ ייזומ םעד ןיא ,דָארגנינעל ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,שוריּפ
 ,טּפַאשלעזעג רעשיפַארגָאנטע:שירָאט

 רנבשנ בל ןהל םיתיארש יפל םילאעמשיה ןחלב יתרחב; 165 ,'תורי יתׁשג 4

 ,142 ,ןטרָאד ךיוא עז ,"ינוע תא הצרא זאו ץירעה יבבל ענכי םג ילוא יתרמאו אכדנו

 .װ"א 132 19 ,/6 15 11 ,ןטרָאד 5



 201 ןדי יג רוטַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 סונַאזנוק ייּב ןּברַאפסנּבעל עשיטעָאּפ ענייש-רעדנּוװ ןיא טבעלעגפיוא טָאה

 .(ַארַאשזדַאנ) ַארַאגַאנ השמ ןּב לארשי --- 1 ןטנַאקַאּב ןוא דודדֹּב

 רעטכיד ןשידיי ןקידנטײידַאּב ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעל םעד ןגעוו

 ןייז .תועידי ערעכיז קידנעטש טינ ןוא עּפַאנק ץנַאנ ןּבילּברַאפ ןענייז
 (414 ,א1) עידעּפָאלקיצנע עשיסורישידיי יד .טנַאקַאּבמוא זיא רָאיטרוּבעג

 רימ .'1800 ןופ רעטעּפש טינ, ןרָאּבעג ןיא ַארַאנַאנ זַא ,ןָא טזייוו

 ןיא רעטכיד רעד ;ןיונעג טינ רעייז ראפ עטַאד עקיזָאד יד רעּבָא ןטלַאה

 ןרָאי רע80 יד ןופ ''רעטעּפש טינ, ,רעירפ דנטיידַאב ןרָאבעג קפס-ילּב

 :םימעט עקידנגלָאפ סיוא ןייז רעשמ ךיז ןעמ ןָאק סָאד .ה"י ןט16 םנופ

 םעד טנַָאמרעד סונַאטיזול סוטַאמַא טצרא רעטנרעלעג רעטמירַאּב רעד
 סָאװ ,'!ַאירוטנעצ ,, דנַאּב ןטעּביז םוצ עדעררָאפ רעד ןיא ַארַאנַאנ רעטכיד

 ןיא סָאװ ,י"'רַא רעד זַא ,טנַאקַאּב ךיוא זיא סע ,1861 ןיא ןענישרעד זיא

 סארַאנַאנ ןגעוו תולעּפתה סיורג טימ ןדייר טגעלפ ,19579 ןיא ןּברָאטשענ

 סָארַאגַאנ סָאװ ,/'בוט חקל, הרוּת ףיוא שוריּפ רעד ,ןעננוטכיד עזעיגילער

 ןייז טימ 1511 ןיא ןענישרע זיא ,טסַאפרַאפ טָאה יול ןֹּב השמ רעטָאפ

 רעטכיד רעד זיא ןרָאּבעג .וצרעד ךיטסָארקַא ןַא ןוא טראווסולש א סנוז

 ךיֹוא זיא אפונ רעטכיד רעד .בר ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז ּוװ ,קשמד ןיא

 ךילנטימ ןוא ןייד ןעוועג טייצ קיטש ַא ,דומלת ןיא יקּב רעסיורג ַא ןעוועג

 עליפ טימ םיבחכמ תפילח ןיא ןענַאטשעג ןוא ?הוע ןיא ןיד-תיּב םנופ

 ןּבירשעגנָא ןוא ןשרד-לעב ַא ןעוועג ךיוא ןיא רע .טייצ ןייז ןופ םינּבה

 ,"לארשי היקמ , ןעמָאנ םעד רעטנוא תושרד ענייז 40 ןופ גנולמַאז א
 סיוא ןוא ("?ארשי תוכרעמ ,) הרוּת ףיוא שוריּפ יא טסַאפרַאפ טָאה

 ,ןעוועג םש-חנוק רעֹּבֶא ךיז רע טָאה ייז טימ םינ 5 ?'בהוא יעצּפ,,) בויא

 לבב ןרָאװעג טנַאקַאּב רע ןיא רעטכיד רעטשטנעבעג טָאנ ןופ סלַא זיױלּב
 | ,לארשי תוצופּת

 .טרּפ ןייא ,ןּבעל סרעטכיד םעד טנַאקַאּב טינ זיא זנוא קינײװ יװ

 טרּפ רעקיזָאד רעד אקווד ןוא ,טלעטשענטסעפ רעכיז ףיוא רעֹּבָא זיא

 ןוא ןייד ַא ןנעו גנולעטשראפ רעזנוא טימ קינייוו יױזַא טרינָאמרַאה

 -םיד םעד ןנעו טדער ,לַאטיװ םייח ,ריעדןּב סָארַאגַאנ .דילגטימ-ןיד-תיּב

 ןוא האנש סיורג טימ (ןעמָאנ םייּב ,תמא ,םיא קידנפורנא טינ) רעט

 ,רעדיל יד זַא -- לַאטיװ טרעלקרע -- ,ןענעקייל טינ ןָאק ןעמ,, .סורדרַאפ

 ,142 ,'תודי יּתְש, עז ,ןַארַאנַאנ םימ טּפַאשטנַאקַאּב םונַאזנול ןגעװ 1

 טָאה 1605 ןיא) ןּברָאמשעג רעמלע ןפימ ןיא רעטכיד רעד דיוא ןיא תוע ןיא 2

 ,(םבעלעג ךָאנ ,ַארַאנַאנ

 .טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג ןענייז קרעװ עקיזָאד יד 8
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 רע רָאנ ,עטוג ץנַאנ ךיז רַאפ ןיילַא ןענײז ,טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ

 טגניז סע רעוװ ןוא ,וליּפַא ןדייר םיא טימ לָאז ןעמ טהעוו טינ זיא אפוג

 ןּפיל (סרעטכיד םעד) ענייז םערָאװ ,דניז עסיורג ַא טוט רעד ,םיסויּפ ענייז

 ןעמ זַא .רֹוּכיש קידנעטש רע זיא ןיילַא ןוא ,הּפ-לובינ קידנעטש ןדייר
 שיט םוצ ''געט ןייג, יד ןיא ןדַאלעגנייַא לָאמַא (רעטכיד םעד) םיא טָאה

 ,דרע רעד ףיוא לטיה ןייז ןָאטעג ףרָאװ א רע טָאה ,שַאדינמ בקעי 'ר ייּב

 ןייוו ליפ ןעקנורטעג ןֹוא שיילפ ןסענעג ,רעדיל ?וק ךיוה א ףיוא ןעגנוזענ

 .1 "ןעקנורטַאּב קרַאטש ןרָאװעג זיא רע זיּב
 ,טָאה רע .תודע רעטּבױלנַאּב ץנַאנ ןייק טינ זיא לַאטיװ םייח ,תמא

 םעד רעסיוא ;תונוּבשח עכעלנעזרעּפ רעטכיד ןטימ טָאהעג ,טנייש סע יו

 ,ןַארַאנַאנ ןעניגרַאפ טנָאקעג טינ ,לָאטיװ ,חווַאג-לעב רעכעלניילק רעד טָאה

 ירַא רעד .רעדיל סמענעי ןופ טקיצטנַא יױזַא זיא שודקח י"רַא רעד סָאװ

 ןעמ זיא הלעמ לש אילמּפ רעד ןיא ךיוא זַא ,ןרעכיזרַאפ ןליפַא טנעלפ

 ןיא המשנ סרעטכיד םעד ןוא ,םיטויּפ סָארַאנַאנ ןופ לעּפתנ קרַאטש

 ןכעלטענ םעד ,סכלמה דוד יו ,המשנ רערענעלק ןייק טינ ןופ ''ץוצינ ,, א

 ןגָאז ןּפָארט ןרעטיּב םוצ טײקכַאװש סַארַאנַאנ ןנעוו .רעטכיד:-םיליהּת

 לעצ רעד ךיוא ןוא סונַאטיזול רעטנַאמרעד רעירפ רעד תודע ךיוא רעּבָא
 עטיהענפיוא ןא טכיזניה רעד ןיא ךיוא זיא שיּפיט .2 ''םלוע תוערואמ ,

 רַאפ תולעּפתה עסיורג יד יא ךיז טליפ סע רעכלעוו ןיא ,עדנעגעל-סקלָאפ
 תומוערת סָאד יא ,טנעלאט-רעטכיד ןטשטנעּבעג טָאג ןופ ןראּברעדנוװ םעד

 וד טלייצרעד -- לָאמַא, .ןּבעללעמוּב קיניזטכייל סרעטכיד םעד ףיוא

 ענייז ןוא ַארָאגַאנ ןסעזענ זיא שיט םייּב ,תודועס-שולש ךָאנ -- עדנעגעל

 ,חכרבל ונורכז ,י"'רא רעד ןסעזענ טלָאמעד זיא שיט םייּב .ןעננוזענ רעדיל

 רעטנזיוט יד ךיוה רעד ןיא ןבעווש שיט םעד םורַא יו ןעזעג טָאה רע ןוא

 דובּכה תַארי סיורנ טימ ןעמענרַאפ ןוא ,םיכאלמ רעטנזיוט רעביא ןוא

 -צולפ .שדוקה חֹורּב ןרָאװעג ןפַאשעג עלַא ןענייז סָאוװ ,םיטויּפ סארַאגַאנ

 קיטסַאה ןּביױוהעגנָא טָאה ךאלמ ןייא יו ,טקרעמַאּב י"'רַא רעד טָאה גנול

 ןדנוװשרַאפ ךיילג ןענייז ענעי ןוא ,םיכאלמ ןענָאינעל עלַא יד ןפורקעווַא

 יד טעשטאאקראפ טָאה אארַאנַאנ סָאװ ,רַאמרעד ןעשעג ןיא סָאד .ןרָאװענ

 ןוא שיט ןפיוא ןָאטעג .ףרָאװ א ךיז סנניוּבנלע עטזיולּבטנא יד טימ ,לּברַא

 וצ טקישענוצ ןַאד טָאה ירא רעד ,ןפרָאװענּפָארַא ּפָאק םנופ לטיה סָאד

 ייז זַא ,ןליופַאב ייז ןוא ,ןהּכ ןוא ןלַאטיװ ,םידימלּת ענייז ייווצ ןַארַאגַאנ

 טרעדינענּפָארַא ןּבָאה םיכאלמ תונחמ עצנַאנ זַא ,ןרעלקפיוא םיא ןלָאז

 ,16 ,"לַאמיװ יחבש, עז 1

 .288 ,ץו ,ר"פש:ץערג עז 2
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 םענייש טינ ןייז טימ ןּבירטרַאפ רעּבָא ייז טָאה רע ,תוניגנ ענייז ןרעה

 קדַאטש רע זיא ,טרעהרעד סָאד טָאה רעטכיד רעד רָאנ יוװ .ךיז ןריפפיוא

 ןוא ,טצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה תובהלתה טימ ל?ופ ,ןרָאװעג ןקָארש רעד

 םיריש ענייז ןעגניז וצ ןּביוהעגנָא רע טָאה גנורעטסיינַאב רעקילייה טימ

 ךיז ןֹּבָאה ךיילג .ןעיירפרעד ןשטנעמ ןוא טָאנ ןעוט סָאװ ,תוחּבשתו

 -עגוצ גנוקיצטנַא טימ ןּבָאה ןוא םיכאלמ תורייש עצנַאנ ןזיוװַאּב רעדיוו

 . "רעטכיד םנופ גנַאזעג ןרַאּברעדנּוװ םעד טרעה

 -מםוא ןַא טריפענ ןרָאי עננוי יד ןיא ַאראנַאנ טָאה ,טנייש סע יװ = -

 רע סָאװו ,ןופרעד הנויח טַאהעג ןוא רעגניז-רעדנַאװ ַא ןופ ןּבעל קיור

 ענייז ."ליטס םענייש ןװא טסנוק-טכיד טימ ןענעקַאּב טיילעגנוי טנעלפ

 -נערק ערעווש טימס ךייר ןעוועג טנייש סע יו ןענייז ןעגנורעדנאוו-טננוו

 ןייד ןעוע :רעטכיד רעגנוי רעד סיוא טפור טסיזמוא טינ ןוא ,ןעגנוק

 ךָאנ גָאט ַא ,ןגרָאמ ןוא טנייה רעצ ןוא רעיורט ןיא טניװעגניײא זיא ץרַאה

 ןייוו ןטיור-טולּב םעד ,טפַאזּביורט םעד ,דניירפ ןיימ ,קנירט --- גָאט ַא
 ,5 "רעדעס ןדע-נ יד ןופ ןטָאש ןליק םעד רעטנוא ןסינעג וט

 רעקינָאלַאס ןטימ טנַאקַאּב ךיז ַארַאגַאנ טָאה ןרָאי-דנו-ענ ענייז ןויא |

 ,ןעננומענרעטנוא עשיררעטיל ענייז ןיא ןעמונענ ?ייטנָא ,זיירק-רעטכיד

 ץנעדנַאּפסערָאק א טריפעגנ וליפַא רע טָאה רעדילנטימ עקינייא טימ ןוא

 עלַא יד טסאפרַאפ ךיוא רע טָאה טייצ רענעי ןיא .ןזרעפ עטמיירעגנ ןיא

 .ןיא) טכעלטנפערַאפ רעטלע רעד ףיוא ךָאנרעד טָאה רע עכלעוו ,רעדיל
 סקעז סיוא טייטשַאּב סָאװ ,"?ארשי ימימ , גנולמַאז ןייז ןיא (58

 ,+ ןעגנוליײטּמָא

 08 ,| ,ןטרָאד ;101 ,| 'ב ,1731 ,עּבַאנסױא ,'םימי תדמח} עז 1

 רעטכיד רעד םטָּפָא טנָאמרעד ןרָאי עגנוי יד ןיא ןעגנורעדנַאװ ענייז ןגעװ 2

 ;128 'ז ,עדעררָאּפ רעד ןיא ,ליּפשיײיּב םוצ ,עז ,"לארשי ימימ} ןייז ןיא גנורעטיּברַאפ םימ

 רעּביא ןעננװעלרָאפ עניז ןגעװ ,"יתולנו יחודמ ץרא ,דונ ץראב יחור בשה ינונתנ;

 ,װ"א 144 ,143 ,ןטרָאד עז ,טסנוקטכיד

 :148 ,'לארשי ימימ, 9

 ,שמאמ םגו םושלש לומתמ םג -- םדרנ ןוניב בצע ךבל םא

 ,שמש רהוב חל םינדע ןג ךות -- םדכ םודא ןייו םיסע התש ,ידוד

 םעד רַאּפרעד ןעגנערּב רימ ,תואיצמח:רקי ַא םציא ןיא "לארשי ימימ, רעד 4

 תוצלמנ תורגאו תוצלהו םירישמ רובצ רוּבח אוחו .לארשי ימימ, :טַאלּב-רעש ןצנַאג

 ינפ לע םימ חלושו תוצעומבו תעדב יפרח ימיב בתוכ יתייה רשא ,תוצרטנ תורבדו

 ילושבו ,תוצלחמ םתוא שבלהו ,תוצראה לנב ומוקמב שיא םיבוחא םיערל תוצוח

 תועוצקמל תוצופג הזמו הזמ ויח רֶׁשֲא דחאכ םלכ םיתצבקו ןתוצבשמ יתיׂשע םדובכ יליעמ

 תװרל ץפחה שיאה ימ ,םיניעל םה הואת םימ תוכרב יל יתישע םהמו ,םיתכריב ןכשמה

 .הלדי הלד םנו ולמעו ושיר חכשיו התשי ףךרדב לחנמ םימה לא ונושלב קולי ונואמצ

 שיא תונמ תולשלו רפש ירמא רפוס טבשב ףךושמל ודי תא אלמי ץפחה רענ רענה

 ,הפיע שפנ לע םירק םימ הפי הפשב תונתמו וחערל
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 רעטכיד ןלעניגירא םעד טינ ךָאנ רימ ןעעז ''?ארשי ימימ , םעד ןיא

 עטלַא יד ןופ דימלת ןעיירט א טרעיינ ,ןנעװ עיינ טכוז סָאװ ,ארַאגַאנ

 ױזַא וּתעשּב יזירחלַא יו .ימור לאונמע ןוא יזירחלַא ןופ טרפּב ,רעטסיימ

 טעמוא םעד ןּביירטרַאפ רעיורט םעד, רָאפ ַארַאגַאנ ךיוא ךיז טמענ

 ןוא הצילמ רעקיצנוק ןופ רעטסומ ַא רעזעל יד ןּבעג ןוא ,''ןגָאירַאפ

 -רַאפ ןוא תוצילמ עשיחרומ ןיייר ,ענעּבירטרעּביא ןיא .1 ליטס םענייש

 ;זיירק -רעטכיד םנופ םירבח ענייז רעדיליּבױל רע טּביירש ןעגנוכיילנ

 רעטכיד ןטסערג םעד סלַא רע טרעלקרע ,ימחל םהרבַא ,ייז ןופ םענייא

 ,ארַאגַאנ ,רע ןוא ,םיערוּכ ןלַאפ ןפרַאד עלַא ןכלעוו רַאפ ,טייצ ןייז ןופ

 דוד ןעמָאנ ןטימ רעטכיד ןטייוצ א ;? רעניד רעקינעטרעטנוא ןייז זיא

 רענעי זַא ,טרעכיזראפ ןוא ,'?ארשי תורימז םיענ, סלַא רע טרעלקרע

 אפוג ךיז 5 רוד ןייז ןופ רעטכיד עלַא ןעמעשראפ דיל ןייז טימ טוט

 -רעטכיד , ןראפ ךיז טרעלקרע רע ,םיחבש ןייק טינ ךיוא רע טעװעלַאשז

 רענייק עכלעוו וצ ,ןכייה עשיטעָאּפ עכלעזַא ןניטשַאּב טָאה סָאװ ,'/גיניק

 / ,* טכיירגרעד טינ טָאה

 רעננוי רעד טנניז ןּבמאריפיד ןוא רעדיל-ּביול זיולּב רעּבָא טינ

 ףיוא גרַאק טינ רע ךיוא זיא ,ימור לאונמע ןוא יזירחלַא יוװ .ַארַאגַאנ

 עכלעוו ,ןלייפ עטציּפשענוצ ףרַאש עשיריטַאס ןוא ןעמַארגיּפע עקידנסייּב
 "םינָארַאנ עטרַאּפשענניַא, ןיא טנַאה רעטינעג ַא טימ טרעדיילש רע

 -מוא ןיא ,? רערימש-ןעמַארג עזָאלטנעלַאט ןיא ,* (םישירשמ םיליואל)

 5 םיאמר ןוא רעלדניווש ינימ עֶלַא ןוא 7 סרָאטַאיגַאלּפ עטמעשרַאפ

 -נזרעפ ןטּביאעג ,קינכעט עקיצנוק ןעמ טעז רעדיל-טננוי עקיזָאד יד ןיא
 -םיד ןוא גנורעטסיינַאּב עתמא -- עטסקיטכיװ סָאד רעּבָא טלעפ סע ,יוּב
 יד ןופ ןגעװו יד ןיא ןעגנַאנעג ןיא ַארַאגַאנ ןמז-לכ .סָאטַאּפ רעשירעט
 םענעגייא ןייז ,ןתמא ןייז רע טָאה ,'/!רעקימעדַאקַא ,, רעקינָאלַאפ

 ירא

 רישה תכאלמל םינוכ תושעלו םינוגי חירבהלו םינובצע ריסהל םינמאנ ימימוג 1

 ,"הצילמו לשמ ןיבהל ,הצלההו
 .אומוקממ שיא ווחתשי אלו -- םיננוגו םירש וערכי וינפל :140 ןטרָאד 2

 ,,מעבו ריש לנעמב ינחנ הי -- וינפל יתנחת תא ליפאו
 ,ומחלב דדונ ינפ תא םדקי - ותרשמ ודבע ןובער לכלכי

 םינואמ ףכב םתא היהי םא -- ןמוה יצילמ םע ותנמ דבכי :142 ,ןטרָאד 5

 ,םימ הוקמו ןיעמ ימכ אוח ךא --ילדמ רמ ומכ םשחר רישב םלכ
 | .153 ,ןטרָאד 4

 ,154 ,ןמרָאד 5
 ,154 ,ןטרָאד 6

 ,156 ,ןטרָאד 7

 ,ןטרָאד 5
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 טָאה סָאװ ,ןעװעג רע זיא רעגניז-רעדנאוו רעטושּפ א .ןענופעג טינ געוו

 רַאפ ןייז הּכזמ טגעלפ רע עכלעוו טימ ,''םיריש-סטייהנגעלעג ,, ןּבירשעג

 רעד יו ,ןּבָאה סָאװ ,עלַא יד ןוא ןטַאנעצעמ עכייר יד ןיול ןסיוועג ַא

 יידעכַאמנזרעפ וצ תהשלוח א טאהענ ,סיוא ךיז טקירד אפונ רעטכיד

 ךיז טּבייה ןפַאש סַארַאנַאנ ןיא הפוקּת עיינ ַא .(םיצפצמהו רישּב םינחמה)

 .ןיירקירעקיטסימ רעתפצ םעד טימ ךיז טנעקַאּב רעטכיד רעד ןעוו ,ןָא

 -עגמוא סָאד ,טקיטלעװעג טרָאד טָאה סָאװ ,גנומיטש עטננערטשעגנָא יד

 תוטשּפתה ןוא ןזַאטסקע רעקידנענערּב רעד ,''ץק,, ןפיוא ןטרַאװ עקידלוד

 עקידנליפ טרַאצ ןייז טשרעהַאּב ןצנַאגנניא טָאה ץלַא סָאד --- תוימשנה

 רעשיטעֶַאּפ רעד  ,רענניז רעטרעטסיינַאּב רעד ןרָאװעג זיא רע ,המשנ

 ןענייז סע עכלעוו טימ ,ןעננונעפָאה עשיטסימ עלַא יד ןופ לוק-רעדיוו

 -ןרָאז רעד .תפצ ןופ םילּבוקמ יד ,'י"ראה ירונ ,, יד טּפַאזעננָא ןעוועג

 -ָאיצַאנ ןופ רעטכיד םעד ןיא ןרָאװעג לגלונמ זיא רעגניז-רעדנאוו רעזָאל

 המוא רעטקנָאװרַאפ רעד ןופ ןעקנעּב ןוא טעמוא םעד ןופ ,ןדייל עלַאנ

 ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,וויטָאמ רעד .לאונ ןוא חישמ ןקיטכיל ןכָאנ

 טימ טזיורּבעגפיוא טָאה ,בוט-לזמ ןּב המלש ןופ דיל ןקידתווינע םעד ןיא

 .עריל רעשירעטכיד סַארַאגַאנ ןופ סענורטס יד ףיוא ןדרָאקַא עקיטכעמ
 רעייז ןיא תומשנ עטמיטשעג שיטסימ ןופ ןעגנוּבעלרעביא עמיטניא יד

 ןעקנעּב ןקידלּפַאצ ,ןסייה רעייז ןיא ,ןכעלדנעמוא םוצ גנַארד ןקידהליפת

 "ננַאלק רעייז ןענופעג ןּבָאה -- ןטרענַאּכ ןוא ןטּבילעג םעד טָאג ךָאנ

 עשינרוטיל טנזיוט רעביא .קשמד ןופ ןטייפ םעד ןיא קורדסיוא ןטסלופ

 יד ךיז ןרעה ?ייט ַא ןיא .1 ןפַאשעג ַארַאנַאנ טָאה סעיגעלע ןוא ןענמיה

 ןוא טפאשקנעּב ןופ ןדרָאקַא ענעקנורטענ ןרערט טימ ןוא עקידנצכערק

 רעקידנוחצנ ןופ רענעט עקידנצכוי-קידנלַארטש יד ערעדנַא ןיא ,שואי

 עמעַאפ עסיורנ עכעלטייהנייא ןייא ייז ןדליּב ןעמַאזוצ עֶלַא רָאנ ,גנונעפַאה

 רעטניױרקעגמורַא ןלַארטש ןיא רעד -- דלעה ןלַארטנעצ ןקיצנייא ריא טימ

 טרעוו טיינאּב זא ,הרושּב עקיטכיל יד טלעוו רעד ןָא טנָאז סָאװ ,חישמ

 ןטנַאירַאפ; םעד ןוא ןטּבילענ ןכעלטעג םעד ןשיווצ דנוּב-עביל רעד
 ,לארשי תסנּכ רעד ,'!עלעּבייט

 לע ץרא הלוּת, ןוא ? "רחש הריעא יו ךעדיל ענױזַא וליפַא

 ןטלעװ ןופ רעפעשַאּב םעד חבש ַא ןעננוזעג טרעוו סע ּוװ ,2 ''המילּב

 -ידחענכח רעד טימ ךיז ןקידנערַאפ ייז ךיוא --- ןעלמיה עכעלדנעמוא ןוא

 .10 'מונ ,עגַאלייּב עז ,טּפירקסונַאמ ןיא ןּבילּבעג זיא ייז ןופ ליימ רעקידנטײדַאּב ַא 1

 ,51 'מונ ,"רימּת תלונ,

 ,174 'מונ ,ןטרָאד *
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 רעטנענרעד ,ענייר ענעּכירטרַאפ יד ,טָאו ַא ,?למַאזרַאפ,, :הליפת רעק

 ""!הלואנ ןיימ

 ךיז ןעניפעג ,עטנָאמרעד ייוצ יד יו ,רעדיל עכלעזַא רָאנ

 םנופ רעפעשַאּב םוצ טינ .ןפַאש ןשיטעֶאּפ סָארַאנַאנ ןיא קינייוו רעייז

 ןופ טפַארק רעקידננעװַאּב רעקיטכעמלַא רעד ,הּביס-רוא רעד וצ ,סָאמסָאק |

 רָאנ ,רעטכיד רעשיטסימ רעד ךיז טדנעוו םוסרעווינוא ןקיפוס-ןיא םעד

 ןוא רעטָאפ םעד טָאנ וצ ,לארשי קלאפ םנופ ןוא תובָא יד ןופ טָאג םוצ

 ןעמעוו וצ ,עּביל ןוא טכיל ןופ טָאג םעד ,םימחר אלמ לא םעד ,רעצישַאּב
 -םימ עדעי טפערטש סע ןעמעוו וצ ,רעצרעה עקידנעקנעּב עֶלַא ןטעּב סע
 ,רעקיטקּפָאד רעד טָא ןוא ...זַאטסקע ןקידתובהלתה ריא ןיא המשנ עשיט
 ,לארשי יהלא רעד  :ףירנַאּב-טָאנ רעטקיניײרַאפ רעדנעּב עשיטסימ טימ

 -עג-םייה רעד טָאנ ןוא ,בקעיו קחצי םהרבַא ןופ טָאנ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 טא -- המשנ עכעלשטנעמ יד טלּפַאצ ןוא םרַאנ סע ןעמעוו וצ ,רעטּביל

 רעטרעדנוה ןיא ,ןפַאש ןשיטעאּפ סָארַאנַאנ ןופ וויטַאמ-טנורג רעד זיא סָאד

 רעצ ןסיורג םעד טָאג רַאפ סיוא רעטכיד רעד טסיג תוניק ןוא סעינעלע
 .ננונעפָאה עטסעפ עטרעטישרע טינ ךָאד ריא ןוא המוא רעד ןופ

 ריר וצ ףור ךיא ,ןייוועג ןיימ םענרַאֿפ -- שרחת לא יתעמד לא,

 ךָאד טסיּב וד !ןשינעפעשַאּב עלַא ןופ רעפעשַאּב וד ,טנלע ןסיורג סיוא

 ןגמ לא הי, 1.  ''טיונ רערעווש רעד ןיא ףליה ןיימ ,ץוש עקיצנייא ןיימ
 ןיא לד ב5 םחר -- עטכערעג עלַא ןופ רעצישַאּב וד טָאג --- םות יכלוהל
 8 !רערעדנַאװ ןטנלע םנופ ץרַאה ענעכָארּבעצ סָאד םערַאּברעד --- םותמ ֹוב
 ןכעלקילגמוא םעד ,רעצישַאּב וד ,יירפַאּב --- רוסא רורד ,רוצ ,אנ אחק
 יכנשמ ןָא דע ? !ןטייק ןיא עדמערפ ייּב .. טכַאמש סָאװ ,םענעגנַאפעג
 4 ?ףימ ףיוא ןענערָאצ וטסעוו ,רעצישַאּב ןיימ ,גנַאל יו -- 'ףאנת ילע
 רימ גָאז !רעצישַאּב ןיימ ,רעטכעוו ןיימ ,דניירפ --- ''ימיקמ ,יעור ,ידידי,
 ןעמעוו ףיוא ?ןאצה טעמ תשטנ ,ןאצה טעמ תשטנ ימ לע --- רעכיג סָאװ
 5 "?ףָאש עלעסיּב סָאד ,ףָאש עלעסיּב סָאד טזָאלעגרעּביא וטסָאה
 -ךַאֿפ טינ גנונעפָאה ןיימ ךיא ּבָאה ךָאד !תולנ רעד ךיז טיצ גנַאל יװ ,ךא,
 -נעב ןיימ, ? "'!טָאג ןקירעּבעל םוצ ץרַאה ןיימ טסולג סע ןוא ,ןרָאל
 טפָאה סע -- גנונעפָאה רעד ןופ ריט רעד ןיא ץִלַא טּפַאלק ץראה קידנעק

 ,51 'מונ ,'דימּת תלוע,

 ,232 !םונ ,"םינומזּפ,

 ,28 'מונ ,"דימת תלוע;

 ,6 !םונ ,ןטרָאד
 ,146 'מונ ,'רימת תלוע, ,92 'מונ ,'םינומזּפ,

 ,125 /םונ ,"דימת תלועפ
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 201 ןריי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ;רימ ןופ ןטָאּפש ייז --- דנייפ עניימ,, 1 ''!רעצישַאּב ןיימ ,ריד ףיֹוא רָאנ

 ןיא ךיז טסרענלַאװ וד ןוא -- געט-סטייהיירפ ףיוא ץְלַא טסּפָאה וד

 ימי יליחות ךיא :שפנ טאשב ורמאי יביוא) ''!ץומש ןוא ּפמוז ,ביוטש

 ,רימ רעּביא ןגנייטש זרעסַאװ יד יו עז,, .(שפרו טיט ןויב תֵא ןה -- שפוח

 2 "!ןטיח ךיא זומ רענטרעג ערעייז ,רעקלעפ עלַא רימ רעּביא ןקיטלעוועג סע

 ןקיטכיל ןכרוד טכַאנ ערעטסניפ ןיימ .טסָאה וד -- טמולחעג ךיז טָאה רימ

 רימ רַאפ טניישרעד -- ֹוצ ןניוא יד רָאנ ךיא ךַאמ ;ןּבירטרַאפ ןעניגַאב

 םולח ןיימ רתוּפ ייז !גנונעפַאה ןיימ ,גיניק ןיימ .חלואנ רעד ןופ גָאט רעד

 ןגעו ףָאלש ןיא בָאה ךיא 5 רָאװ ןיא םולח םעד ?דנַאװרַאפ ,ןטונ וצ

 -לּפַאצ א טימ ךיא ייטש !טבאװענפיוא ךיא בָאה טרעטיצרעד ,טמולחעג ריד

 רעכינ סָאװ רתוּפ ייז !טייקנייש ןוא ץנַאלג ןיימ --- ריד רַאפ המשנ רעקיד

 טָאװ ,יד ייּב ,םימכח עלַא ייּב -- הלאשא ןח יעדוי ?כ לא 4 !םולח ןיימ

 טמוק ןעוו ;ןנערפ ךיא וט ,ןעגנורדעגניירַא תודוס ענענרָאּברַאפ יד ןיא ןענייז

 דעטלגָאװרַאפ רעד ןופ ןדנּוו יד לײהרַאפ, *? ''?הלואנ רעד ןופ נָאט רעד

 -צָארּפש םיִׂשָי ןופ ןעמָאנ םעד סיוא ףור ,ןליפרעד גנונעפָאה ריא זָאל ,ּביוט

 -ידרנשירפרעד רעד ןוא הכרּב ןופ יוט רעד יו ןרעדינרעד ךיז רע לָאז ןנניל

 ,קָלָאפ סָאד ,תולנ ןרעווש םנופ קלָאפ ןייד סיוא זייל, ? ''!םַאזלַאּב רעק

 ,(איימוא לכמ תרחב יד אמע) ''רעקלעפ עלַא ןופ טלייוװרעדסיוא טסָאה סָאװ

 טימ ןוא יּבשתח והילא דלַאּב קוש ,ץרַאה ןיימ וצ גנולייח א קיש ךיג,

 ןטכיולפיוא -- טירט עניימ ןדנעוו ּוט ןויצ ןייק ;' חישמה ךלמ טעד םיא

 ןיימ ךָאד זיא נננילצָארּפש סיִשְי .? !טכיזעג סלאונ םנופ ץנַאלג םניא

 עשז וט .9 גנוקיווקרעד ןיימ ןוא קנַארטעג ןיימ ,גנונעפָאה עטסעּב

 רשבתי) 'לאונ רעד זיא ןעמוקעג :;ןנָאזנָא הרושּב יד םענעגנַאפעג םעד

 .(קאונ אב יכ רשבתי ,היבש ריסא

 ןטראורעד םעד ןיא טעז ַארַאנַאנ סָאװ ,ףיורעד קידנקוק טינ

 ץלַא רַאפ ןָאפ עקידנטכייל יד ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ לאונ םעד -- חישמ

 ןטלעז טינ רעדיל ענייז ןיא ךיז ןרעה ךָאד ,(םימע סנל דמוע) רעקלעפ

 עכעלקערש יד ראפ ,תועשר רעד רַאֿפ המקנ -- המקנ ןופ רענעט עקידנרָאצ

 ,174 'מונ ,ןטרָאד

 ,9 'מונ ,"תבש תלוע;

 : ,188 'םונ ,"דימּת תלוע;

 ,'ב ,13 ,םונ ענַאליײּב ןיא טכַארּבעג םרעװ ,דיל םכעלטנפערַאּפ םינ .ךָאנ ַא סיוא

 | ,50 'מונ ,"תבש תלועע

 ,4 !מםונ ,ןטרָאד

 ,225 '!מונ ,"רימת תלוע;

 | ,3 'מונ ,ןטרָאד

 .(ייוּשו ימחל ימחל ,ייוואמ יש אוה ישי) ךיל טכעלטנפערַאּפ טינ ךָאנ ַא סיוא
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 עקימורַא יד ןופ טאהעגנ טָאה קלָאפ ןייז סָאװ ,ןעננוקירעדינרעד ןוא ןדייל

 תעּב ,הפוקת רעשיּבַארַא רעד ןופ רעטכיד יד ןיוש .ןייטשוצסיוא רעקלעפ

 ,םלועה תומוא יד ןשיווצ קלָאפ רעייז ןופ ?רונ ןרעווש םעד ןגָאלקַאּב ייז

 ןיא ךרוד ךיז טסייר סָאװ ,ל?יפעג-חמקנ סָאד ןקירדרעטנוא טינ ןענָאק
 -- לֹוריבג המלש סיוא טיירש -- םודס יװ,, .ןפָארטס עקידנרָאצ עליפ

 "'!ןטָארטעג סיפ יד טימ קלָאפ ןיימ טָאה סָאװ ,םודא דנאל סָאד רעטשעצ

 -טלעוו םעד טיול .(םהילגרל םודה ינא רשא -- םודא ץרא םודסכ ךופהח)

 ,ןרעו טפָארטשַאּב טייקיטכערענמפוא יד זומ ַארַאנַאנ לארשי ןופ םענאב

 חישמ ןוא ,טּפשמ ןוא ןיד ןרעדָאפ ןטאטדלאוג ןוא תועשר עקידתוידזכַא

 ףינ זיא טייקיטכערענמוא יד רעדיײא ,ןזיילסיוא טינ טקעוו יד ןָאק

 ןטכערעג ךרוד ןשַָאלענסיוא םינ זיא דניז עצראווש יד ןוא טקיטייזאּב

 ימר תא אנ , ,רעדיל סארַאנַאנ עליפ ןיא טננילק וויטָאמ רעד טָא ,שנוע

 סיוא טפור -- טולּב ןסָאנרַאפ ןיימ ייז ןופ רעדָאפ -- 1 ''!שורד םהמ

 ןיימ טעװ ןענַאװ זיּב -- * םירי שאר ילע יביוא הנא דע, ,רעטכיד רעד

 -ַאֹּב עניימ ןנעק ןיּפש ןייד ףיוא ּבייוה,, ''!ןקיטלעוװעג רימ רעּביא דנייפ

 .8 (ןורבש הנשמ םגו) ''ךָארּב ןטלּפָאד ןטימ .ייז לָאצַאּב ,,רעקירד

 4 ''!רעכעּב ןקיטפיג ןטימ ןָא ייז קנירט ,קערש-טיוט טימ ייז ףרַאװַאּב ,

 ךילק, 5 .ןנעו יד ןומ ּביוטש םעד יו ייז טײרּפשעצ ,ייז ףרַאװעצ ,

 דךייש ריא ןיא רעק דרעווש יד ,רעפעשַאּב ןייימ טָאנ וד ,ןרָאצ ןיא ןָא ךיז
 טעװ טלימפרעד ןוא טרעטעמשעצ ןייז טעוו דנייפ ןיימ ןיּב ,קירוצ טינ

 טקיליטרַאֿפ ,דנייפ סבקעי ןופ ּפעק יד רעטעמשעצ , .? ''המקנ יד ןייז
 וד ,לָאצַאּב,, 7 .טרעטשעצ םוטקילייח ןייד ןּבָאה סָאװ ,יד ןרעוו ןלָאז
 ,ןרעלקרע גירק רימ גָאט ןדעי ןעוט סָאװ ,רעקלעפ יד ,טָאנ רעקידעּבעל
 םיבלכ םמיש) "ןליּב טינ ןענָאק סָאװ ,טניח עמוטש ןיא ייז לדנַאװרַאפ
 קיש ,קלָאפ ןיימ רעכינ סָאװ ּבינ ור, -? (חובנל ולכי אל רשא םימלא
 ןכרוד ןלַאפ ןלָאז ןוא ,דנייפ עניימ ןופ המקנ םענ .,,ןטּבלַאזעג ןיימ רימ

 ,15 'מונ ,'םינומזפ, 1

 ,142 'םונ ,"דימּת תלוע, ?

 ,181 'מונ ,ןטרָאד 5

 ,162 'מונ ?ןטרָאד 1

 .6 'םונ ,ןטרָאד 5

 ,68 '!םונ ,ןטרָאד 6

 ,66 'םונ ,"רימּה תלועג ,40 'מונ ,"תבש תלועג ?

 ,2 'מונ "תּבש תלוע, 8
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 טקינייּפ סָאו ,דנייפ םעד לָאצַאּב 1 !רעשרעהַאב ריא ןוא םיור דרעווש

 | 2 "".,עטּבילעג עקיצרַאה ןייד --- ביֹוט עקידלושמוא יד

 -ַאּפ סַאראנַאנ ןיא ךירטש ןשיטסירעטקַארַאכ םעד רימ ןרירַאב ָאד

 ןטימ ןטכָאלפענפיונוצ טרעו זַאטסקע רעזעינילער רעד .ןפַאש ןשיטע

 טָאג וצ קלאפ ןצנַאג םעד ןוא דיחי םעד ןופ ןעגנויצַאּב יד ,וויטָאמ-עּביל

 עלעוסקעס ןייר ַא ןעמוקַאּב ןוא שובל ןשיטַארע ַא ןיא טליהעגנייַא ןרעוו

 ןעננומערטש עקיטסייג ןייר ןוא ןעגנובעלרעביא עשיטכימ יד ,גנוּברַאפ

 עכעלשטנעמ ןוא תוואּת עשידרע ןופ ךַארּפש רעד ןיא טקירדעגסיוא ןרעוו

 רעטשרע רעד ןיא זַא ,ןזיוועננָא רעירפ ןיוש ןּבָאה ריס .,ןעננוטסולג

 רימלּת רעיירט א ןעוועג ארַאנַאנ זיא ןפַאש ןשיטעֶאּפ ןייז ןופ הפוקּת

 "פארשי ימימ,, גנולמאז-רעדיל ןייז ,לֹוש רעשינַאּפש-שיּבָארַא רעד ןופ

 .קירטעמ רעשיּבַארַא רעד ןופ םיללּכ עננעוטש יד טיול טסַאפרַאפ ןיא

  רעזעינילער ןייז ןיא רעטכיד רעד ךיז טצונַאּב ןעמרָאפ ערעדנַא ץנַאג טימ

 "ףפארשי תורימז, וצ ריפניירא םעד ןוא עדעררָאפ רעד רעסיוא ,קיריל

 םיללּכ יד טיול טסַאפרַאפ (88 'מונ ,םינומוּפ) דיל קיצנייא-ןייא זיולּב זיא

 ,קירטעמ רעשיּבַארַא רעד ןופ ךיז קידנעיײרּפַאב ,''העונּת,, ןוא ''דתי,, ןופ

 ,ןעמרָאפ יד --- ןעמרָאפ עיינ גלָאפרע םיורג םימ סיוא .ַארַאנַאנ טצונ

 ןיא ןרעגריּבניא תוחוּכ ענעדיישַאּב ענייז טימ טוװּורּפעג טָאה סע עכלעוו

 ןרָאי-רעדנַאװ ענייז ןיא .בוט-לזמ ןּב החמלש רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד

 -לטימ םנופ סעגערּב יד ףיוא סָאװ ,רעדנעל יד ןוא עיזַא-רעדָאפ רעּביא

 ןענעקַאּב ֹוצ ךיז טייקכעלנעמ יד טאהעג ַארַאגַאנ ?לארשי טָאה ,רעטלַא

 -ַאֹּב יד ןופ ןכַארּפש יד ףיוא ןעננוזעג ןרעוו סָאװ ,רעדילסקלָאפ יד טימ

 -לַאטיא ןוא שיכירניינ ,שינַאּפש ,שיקרעט ,שיּבַארַא ;רעדנעל עקידנפערמ

 תחקלא .,,יחישמ תא חלשו ,.,העגרמ ימעל אנ שחהע 3220 'םונ ,"רימת תלוע, 1

 ,"חבוכו ברועכ םמיש ינגשמ ,לאידנמו םריע ףולא חכטלו ברחל היהי יביואמ לאוה יתמקנ |

 'רַאֿפ קידנטײדַאּב טנָאקעג ךָאנ רימ ןטלָאװ ןטַאמיצ עכלעוַא ןופ לָאצ יד 2
 טָאה שטיוװָאניּבַאר סחנּפ לואש יֹזַא יװ ,ךעלפײרגַאנמוא שממ זיא סע ןיא ,ןרעסערג
 ךיז טזָאל המקנ וצ ףור רעד, זַא ,(255 ,"הלונ יאצומ,) ריפסיוא םוצ ןעמוק טנָאקעג
 .רַאֿפ םינ ךָאנ יד ןיא ךיוא ,"עּפרַאה רעלופעביל סַארַאגַאנ ןופ ןרעה םינ לָאמניײק

 ןטכָאלּפעגפיונוצ גנונעּפָאה ןוא עּביל ןופ רענעט יד ןענַײז רעריל סםַארַאנַאנ עשכעלשנפע

 ,קַארַאכ ויא'ס ,'ג 13 ענַאלײּב עז ,המקנ ןוא סַאה ןופ ןעיירשעגסיוא עקידנרָאצ םימ
 ןופ הבינס רעד ןיא ןסקַאװעגסױא זיא סָאװ ,לּבוקמ רעדנַא ןַא ךיוא סָאװ ,שימסירעט
 ,רעדיל עקינייא טסַאּפרַאפ טָאה ,ןהֹּכ םייח ,ריטלּת סלַאטיװ םייח ,םילּבוקמ רעתפצ יד

 ןופ ןפורטיוא עקידנרָאצ םימ ףיונוצ ךיז ןסיג גנונעפָאה ןוא עביל ןופ רענעט יד ּוװ
 טרעלקרע "םיננּב תוערל ונֵנָל דַרְצ ידוד, דיל-גָאלַאיד ןשיטסימ ןייז ןיא ,המקנ ןוא סַאה

 תיב ףורשאו ,ָהי תבהלשו שיבלא םקנא :לארשי תסנּכ רעד רעטּבילעג רעכעלטעג רעד

 ,"יִתָמהְנ תאז יהתו ,הָיבשו ללח םַדָמ יַצָח ריכשא ,הירצמה תיבו ם"וכע
(4)) 
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 ,רעדיל עשיטָארע ןעוועג ןענייז רעדיל עקיזָאד יד ןופ בור סָאד .שינעי
 עשידיי יד .טייקנייש-ןעיורפ ןוא עביל ןופ ףושיּכ םעד ןעגניזַאּב סָאװ

 ןוא רעדיל-עּביל עקיזָאד יד ןעגניז קשח סיורנ טימ ךיוא טנעלפ טנגוי

 ,ךַארּפש-?ביּב רעד ףיוא ךיוא רעדיל עכעלנע ןפַאש רעטסומ רעייז טיול

 -דמערפ עקיזָאד יד -- ַארַאנַאנ ךיז טנַאלק --- רעדיוורעד ןענייז רימ ,

 ןרעדליּפעג ןסיורג םעד וצ ןכַאמ ךיא לעװ ףוס ַא .רעדיל עקיכַארּפש

 -סיוא יד ךיא לעװ ןעננערדרַאפ וא דנוּב ןקילייה םעד ךיא לעװ ןעיײנַאּב

 .1 'הווַאת ןוא גנוטסולג ןופ רעדיל ענעסַאלעג

 ץנַאג א ףיוא טווורּפענ רע טָאה רעדיל עשיטָארע יד ןעגנערדרַאפ ןוא

 ןופ ןוגינ ןוא םטיר םעד ךָאנ יונעג ןפַאשעג טָאה רע ;ןפוא ןלעניגירַא

 טנעלפ רע .,םיטויּפ ןוא םינומזּפ עזעינילער רעדיל-סקלאפ עקיזָאד יד

 עשיּבַארַא יד ןופ ןעגנַאלק ןֹוא ןעמרָאפ עכייר יד ןצונסיוא רָאנ טינ ייּברעד

 ייברעד יונענ לָאמ סעדעי עקַאט רָאנ -- ,רעדיל-סקלָאפ עשיקרעט ןוא

 -ַאמ ןוא םטיר ןייז ,דיל עקיכַארּפש-דמערפ עקידנפערטַאּב סָאד ןזייוונָא

 ץנַאנ רַאפרעד ןענעגענַאּב רימ ,רעטסומ סלַא טנידענ םיא טָאה סָאװ ,וויט

 סיינוקא ינ *ןחל האנ ןומזּפ :ןעגנוקרעמַאּב עכלעזַא רעדיל ענייז ייּב טּפָא
 יבראע .אכינע לאס ירכ ןיע אי ןחל האנ ןומזּפ רעדָא ,יקרות סוינאויד
 .2 וו 'ןַאא

 ןרעטייוורעד ידכּב זיולּב טינ זַא ,טינ קפס םוש ןייק רעֹּבֶא זיא סע
 רַאפרעד ארַאנַאנ טָאה רעדיל-סקלָאפ עשיטָארע יד ןופ טננוי עשידיי יד
 -עמ ןֹוא קימטיר רעד וצ רעדיל עזעיגילער ענייז ןסַאּפוצ ךיז טסיילפעג
 ""גנוסַאּפוצ , יד םערָאװ ,קיריל-סקלָאפ רעקיכַארּפשדמערפ רעד ןופ עידָאל
 ןוא םטיר םעד ,םרָאפ רעכעלרעסיוא רעד טימ זיולּב טינ ךיז טננונַאּב
 טיפ יז :רעפיט קידנטיידַאּב ךיוא טייג יז --- יוּב-ןזרעפ םעד ןופ קירטעמ
 רעד ךיז טצונַאּב סע עכלעוו טימ ,ןלָאּבמיס ןוא רעדליּב יד ןיא ןליפַא ךיז
 רעשיטארע רעד טימ טקיטעזעגנָא ןיא קיריל עזעיגילער ןייז .רעטכיד
 יימרוטש ןופ ךַארּפש רעקידנענערּב רעד טימ םמעטָא יז ,עינַאלָאנימרעט

 יֵפָתְכ לַע אָׂשַמכ --יִּתִא םָה םיִדֵבְכ --יִּתלַתּב םיִריִשְו -- יִתאֵנָׂש רֶז ןוׁשָל 1
 יָפלַא לַד םִא ףָאו -- הָריֵעא רַחַׁשְו -- הָרְׂשֶמִמ הָּבְרִמְל -- הָריִש יִּתְרַָּבו
 יִתוי ֹודֹמָח רֶׁשֲא -- םיקשוח לָכ תֹונוׁשָל -- םיָקֹוח יִתָלַשבּו - םיקָא ׁשֶרוק תיִרְּב
 ,יַפוד תודָנְַּ - וגְׁשִי אֹל םָה דועו -- ּוניִׁשֵי םיִיַחְו -- ונהִי םֶהָב רָׁשא

 ,עידָאלעמ ,ןוגינ ,ויטָאמ -- ןחל *

 ןײק םינ רעטסומ םֹלַא ןַארַאנַאנ שניד ןלַאפ (עקינײװ ץנַאג) עקינייא ןיא 2
 ,"יקשח ךב ישפנ דידי ןחל ןומופ, :ב"צ יװ ,דיל שִיערּבעה ַא םרעייג ,קיכַארּפשרמערּפ
 ,105--101 ,59 'ב ,טעגרַא ,טיצ ,רעכַאּב ,װ יײּב עז םעד ןנעװ תוכירַאּב רעמ
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 רעגַאּב ןסייה ןֹופ ךַארּפש רעקיטולּבלופ רעד ןיא טָא .טפאשנדייל רעש

 ,ןעמרַאפ עטסקיסַאּפ יד רעטכיד רעד טניפעג טפַאשנרייל רעקרַאטש ןוא

 ןיא .סעיצָאמע עזעינילער-שיטסימ ענייז ןקירדוצסיוא ןטסטלוּבמַא ידכּב

 ךיז םיצ םינומזּפ ןוא סעיגעלע רעטרעדנוה עצנַאנ ןופ טייק רעגנַאל רעד

 רעד ןשיוװצ ךערּפשעגיײװצ רעד ,חוּכיװ רעקיטרַאנגייא רעד ןַארַאנַאנ ייּב

 ןכעלטעג ריא טימ ,לארשי תסנּכ יד ,רעטּבילעג רעכעלקילגמוא שינַארט

 רעקיזָאד רעד ןיא ןוא ,ןזָאלרַאפ ןרָאצ ןייז ןיא יז טָאה סָאװ ,ןטרעשַאּב

 "גדיישרַאפ יד ןעגנילק .עיּפָאּפע-עּביל רענייש-שיטסיס ,רעקיטרַאנגייא

 יד זיּב ,עקירעיורט-קיצרַאה ןוא עכיײוװ-טרַאצ יד ןופ :רענעט עטסקיטרַא

 סוג רעקידרעייפ רעד טרעקַאלפ סע עכלעוו ןיא ,עשימרוטש-קידנענערּב

 "מוא ןופ יירשעגסיוא רעד ךיז טהעה סע ןוא ,טּפַאשנדייל רעקידנכָאק ןופ

 ןעלגילפ עקיטכיל יד ףיוא ןגָארטעג טרעוו סָאװ ,גנונעפָאה רעטרעטישרעד

 ,ריירפ רעקידנוחצינ ןופ

 -- ,ןגיוא עניימ ןופ טכיל וד ,רימ נָאז --- יניע רואמ יל הדיגה ,

 ,יד ןסעגרַאפ וטסָאה סָאװרַאפ --- ,עטּבילעג עטזָאלרַאפ יד ךיז טגָאלק

 ,1 "'טייקילעזטייל ןייד ןופ ןריט יד ןיא טּפַאלק ןוא ריד ךָאנ טסולנ סאו

 ערעווש עניימ ןרעיוד קיּבײא ןעד ןֿפעװ !ץרַאמש ןיימ זיא סיזרנ יו;

 ריד םימ ןייד ,עלעּביײט ןייד ןסעגרַאפ קיּבייא ףיוא ןעד וטסעוו ?ןרייל

 י"רַאפ ךימ טסָאה ,רעּביל וד דניירפ ןיימ ,וד טנזג 2 '?עטביולרטפ

 ןיימ ,רימ וצ םוא רעק .ןסעגרַאפ ןניוא עניימ ףָאלש ןָא ןּבָאה --- ןזאל

 ןיא שריה ַא יו * "!המשנ ןיימ זיילרעד ךיג !רעצישַאּב ןיימ ,ףליה

 -רַאפ ןייז ןוא ,ןזָאלרַאפ רע טָאה זיוה ןייז ;ןפָאלטנַא רעטבילעגסייה ןיימ

 ךיוא ןוא עּביל עניימ ,רעדירּב עניימ ...ןזָאלעג שינעגנעפעגנ ןיא עטקנעב

 גנַאל יו ?ןענערָאצ רימ ףיוא רע טעוװ גנַאל יו ,רימ טגָאז !דנייפ עניימ

 4 "?ןטָארטעג קלָאפ ןדעי ןופ ,ןזָאלרַאפ ,ןסעגרַאפ ,ןטבַאמש ךיא לעוו

 ,ןעניֹוװ טרָאד וט רימ טימ !זיוה טרעטשעצ ןייד רעכיג סָאװ ףיוא יוּב ,

 םיא דיל ןיימ ךיא לעװ טקילנַאּב ןוא ןעקנעש ריד ךיא לעװ עּביל ןיימ

 5 "".!ןעגניז

 .2 'מונ ,'דימת תלוע, 1

 השונא יתכמו חצנ יבאכ הז המל ;49 'מונ ,ןטרָאד

 ,השרואמ ךל הנוי חצנל חנזת לא המל
 {ש

 ,82 'מונ ,"םינומזּפ, 4 ,35 'םונ ,ןטרָאד 3

 :רעדיל עטכעלטנפערַאפ םינ ךָאנ םַארַאגַאנ ןופ סנייא 5

 ימע ןוכשיו -- ריבד תונבל -- ריבכ לָא לאוי

 ימולש ךיראי יַד ילבו ול -- יַדֹוד ןתא םש

 ימד ןתא אל -- ריע אובא םא -- ריעא ול הנר
 סע

 ימש עדי יכ -- ינארקי -- ינועמ רד לא
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 ןַאד טרעוו ,ןפַאש שיטעֶאּפ סַארַאנַאנ ןיא ןײרַא רעפיט ןעמ טגנירד

 סע טָאה טנעמעלע רעשיטָארע רעד זיולּב טינ ךיוא זַא ,רָאלק טכער טשרע

 וצ רעדיל עזעינילער ענייז טסַאּפענוצ טָאה ַארַאנַאנ סָאװ ,ןעוועג םרוג

 -טימ ךָאנ ָאד ןּבָאה סע .קיריל-סקלָאפ רעד ןופ קימטיר ןוא עידָאלעמ רעד

 -רַאפ גנע ןעוועג ןענייז סָאװ ,תוּביס עקיטכיוו רעייז ערעדנַא טקריוועג

 אראגַאנ .טנַאלַאט ןשירעטכיד סַארַאנַאנ ןופ טײקיטרַאנגײא רעד טימ ןדנוּב

 יז ,רענניז ?ּכ-םדוק ןענייז סָאװ ,רעטכיד טרַא םעד וצ טרעהעג טָאה

 ,ןָאט רעד .םיריש ןּבירש ייז טינ ,ןעננַאזעג עשילַאקיזומ ןפאש

 ןיא קימטיר יד .טרָאװ ןשירעטכיד םעד רַאפ ייז ייּב טייג דרָאקַא רעד

 טליפעג ייז טָאה ַארַאנַאנ סָאװ ,ןופרעד לּכ-םדוק טמַאטש רעדיל סָארַאנַאנ

 רעדיײא ןעננוז עג רעידפ ייז טָאה רע ;ןעננאז עג סלַא ןפַאשענ ןוא

 טמרָאפעג ןוא םיוּבעג ייז טָאה רע ,ןּבירשעג ריּפַאּפ ןפיוא ייז טָאה רע

 -ןרעפ ןופ םיללּכ יד טיול טינ ,םטיר ןשידָאלעמ ןופ ןצעזעגנ יד טיול

 סלא ,רעגניז סלַא ?ּכ-םדוק ןַארַאנַאנ טכַארטַאּב ןעמ ןעוו טשרע .קירדטעמ

 םוצ לימעג רַאּברעדנּוװ ןייז ןצַאשּפָא קירעהעג ןעמ ןָאק --- רעטכידיגנַאזעג

 ,קינכעט-גנַאזעג ןיא טפַאשרעטסיימ עסיורג ןייז ,יוּבזרעפ ןשידָאלעמ

 -סקלָאפ םעד ןופ םטיר ןקיטרַאננייא םעד ןצונוצסיוא קיצנוק סייוו ַארַאנַאנ

 -עּפס ךרוד ,זרעפ-סולש ןּבלעז םעד ןוא םענייא ןרזחרעּביא ךרוד .דיל

 ,1 רעטרעוו עקינעטכיילג ןרָאּפפיונוצ ןשינָאמרַאה ,סעזיױּפ עשימטיר עלעיצ

 -רעד --- ןעגנַאלקנעמַאזוצ עקיטראננייא ןוא ּפמעט-ןעמייר ןלענש ךרוד

 .ןטקעפע עטסנעש יד רעטכיד רעד טכיירג

 ןכעלביפ םעד ןּבעגוצרעּביא ךעלנעממוא זיא גנוצעזרעּביא ןַא ןיא
 -רַאפ רעד ןופ ןפָארטסיטעּבעג עטקנערטעג רעיורט ןליטש ןיא ,יד ןופ ןח
 :רעטּבילעג רעטזָאל

 יצויזח דרויו --- ימולח ףועי
 ;יניע דמחמ רחא -- יממז תוטנב

 - ינועמ שטנו -- ימעמ חרב !
 חפסכנ -- הפאש ול
 2 וו'זַאא ישפנ התלכ םג

 ;רעדָא

 ַארַאנַאנ ךױא ךיז שצונַאּב יװַא ,םּתעשּב יזירחלַא ןוא ארזע ןּבא השמ יװ 1
 .עטניא ,םײטַאב םענעדײשרַאּפ םימ רָאנ ,םרָאװ ןּבלעז םעד ןוא ןייא םימ קיצנוק רעייז
 עז ,רעריל עשכעלטנפערַאפ שינ ךָאנ ענײז ןופ םנייא טכיזניה רעד ןיא זיא טנַאסער
 ,'ד ,12 'מונ ענַאלייּב

 .88 'מונ ,"דימת תלוע,
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 !הי ילאונ ירוצ --- הי ילאוג ירחצ

  וו"זַאא היפהפי הלעי --- תודפ שחהו רהמ

 ;ןפָארטס עשינעלעדזעיצַארג יד ךיז ןעיצ ןָאט-ןטיילפ רעטרַאצ ַא יו

 םות יכלוה -- םות יכלוהל ןנמ לא הי

 ,םות דע ללמי ימ ךתבש

 םותמ וב -- םותמ וב ןיא לד ב5 םחר

 םותי םחורי ךב לא

 .5 'וכו בל םחר

 ;רעדָא

 !ןוצל ישנא סמרממ --- ימיקמ יעור ידידי

 ןאצה טעמ תשטנ -- ימ לע התע יל הדינה
 .5 ןאצה טעמ תשטנ

 ןטלעז טינ רעּבָא ןפייר רענעט עקירעיורט ,עטרַאצ-תומימת יד

 תניש דדי, .ןדרָאקַא ענעדָאלרעּביא טפַאשנדייל טימ ,עשימרוטש רעּביא

 -רַאפ יד סיוא טפור -- !ור ןופ ןוא ףָאלש ןופ טינ סייוו ךיא --- יניע

 ןרעּביא טרעדיילשענ ל?פיש ַא יו רעוו ךיא --- עקידנעקנעב ןוא עטלנָאװ

 ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ ןיימ --- ריד וצ .טפַאשנדייל ןופ םי ןקידנזיֹורּב

 וד ןוא ,טלָאװעג ןייז ךיא טלָאװ דניק-ניוז א ..,םור ןיימ ןוא ץלָאטש

 ,ןגעלעג ךיא טְלָאװ ןטסורּב עקיטכערפ ענייד ייּב .םִא ןיימ ןייז טסלָאז

 ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,רניירפ ןיימ --- טליטשעג טשרוד ןיימ

 רימ ייּב טסלָאז וד ,טלָאװעג ןייז ךיא טלָאװ גייווצ עגנוי ַא --- !םור ןיימ
 --- ןכַאװ טכורפ ןייד רעביא לָאז ךיא ןוא ,ןטרָאנ ןיימ ןופ ןטָאש ןיא ןעור

 טלָאװ טלעצעג ַא --- !םור ןיימ ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ ןיימ
 רומ ןטלָאװ טקילנַאּב ;םיא ןיא ןעור טסלָאז וד ןוא ,טלָאװעג ןייז ךיא

 ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ ןיימ --- ןסָאנעג טסול ןוא דיירפ
 !פוקרעדיוו ןיימ --- וד ןוא ,טלָאװענ ןייז ךיא טלָאװ קָאלג ַא !םור ןיימ

 ןיימ -- טליטשעג עּביל ןייד ןופ םַאלפ םעד ךיא טלָאװ דיל ןיימ טימ

 טלָאװ טכענק ןייד -- !םור ןיימ ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ
 !ןעניד וצ ךיד ןטסולג וט ךיא .רעלעּפַאּב ןיימ וד ןוא ,טלָאװעג ןייז ךיא

 ,72 'טונ ,ןטרָאד }

 עטכעלטנּפערַאֿפ םינ ךָאנ סַארַאנַאנ ןשיװצ סרעדנוזַאּב ,3 'םבונ ,'םינומזּפ, 2

 .סקלָאפ ןופ םמיר ןיא טסַאפרַאֿפ ןענייז סָאװ ,םינוטוּפ ןופ לָאצ יד סיֹורג ןיא קרעװ

 | ,ה ,13 'םונ עגַאלײּב עז ,רעדיל

 ,92 'מינ ,ןטרָאד 5
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 ןייס ,ןייז וצ טּפַאשטכענק ןיא ריד ייּב רימ ןיא טייהיירפ ןופ רעפסיז

 .1 "םור ןיימ ןוא ץלָאטש ןיימ ,רעּביל ןיימ ,דניירפ

 ךיל רעדנַא ןַא ןיא עטּבילרַאפ יד ךיז טנַאלק --- יבל ריסכ חתרי,

 -עג ןיימ ,ץרַאה ןיימ ?סעק ַא יװ טזיורּב סע -- (102 'מונ ,דימּת תלוע)

 טכַאמש ךיא ןוא המשנ ןיימ טקנעּב םיא ךָאנ ,ןזָאלרַאפ ךימ טָאה רעטּביל

 ןיימ ,רעּביל ןיימ -- ןסענרַאפ ךימ וטסָאה סָאוװראפ .שינעגנעפעג ןיא

 -דנָאלּב ךיא וט ןגעוו עלַא רעּביא !טסיירט ןוא גנונעפַאה ןיימ ,עציטש

 ,דניירפ ןיימ ןעזענ טינ ריא טָאה יצ :ןגערפ ךיא וזט רערעדנַאװ עֶלַא ,ןעשז

 קנַארק ןיּב ךיא -- םיא טנָאז ?רעצרעה עֶלַא ןופ דיירפ יד ,ןטּבילעג ןיימ

 5 ""?ןליטש ןצרַאה ןיימ ןופ םאְלּפ םעד רע טעװ ןעוו ,ןגָאז רע לָאז ,עּביל ןופ

 !ןגיוא עניימ ןופ טכיל וד ,דניירפ ןיימ --- רעכיג סָאװ םוק ,ךַא;
 ןטסורּב עניימ וצ ,ןטסורּב עניימ וצ םוא רעק !גונענ ,?גָאװ ןיא ןייז גונעג

 ידש ןיב !יד דודנ יד) ''!ןניוא עניימ ןופ טכיל וד ,דניירפ ןיימ ,םוא רעק

 | ,(!יניע רמחמ דוד ,בוש ידש ,בוש

 ןייז ןופ ןצפיז יד וצ ּביוט טינ טּביילּב ''רעטבילעג , רעד ןוא

 ןיימ ,טינ ןייוו,, .ןייש דנצייר ױזַא ךָאד ןיא עטּבילעג יד ,''עלעּביט,

 -רעדנוו ֹוזַא ךָאד ןענייז ןניוא ענייד ,ןרערט ןייק םינ סינרַאפ ,עּביל

 ןופ רעסיז !ןעגנַאפעגנ ץרַאה ןיימ וטסָאה קילּב ןקיצנייא ןייד טימ .ןייש

 רוּפרוּפ ןופ רענעש !םעטָא ןייד ןופ ךיורייוו רעד זיא ןענייוו עטסעּב יד

 םוק ךינ .עּביל ןייד רימ זיא תורצוא עלַא ןופ רעּביל ,ןּפיל ענייד ןענייז

 רעק -- רעדנעל עדמערפ ןיא ןעשזדנָאלּב וצ גונעג !עּביל ןיימ ,רימ ֹוצ

 ןטיימורט טימ !ענייש וד ,עּביל וד ,םוא רעק רימ וצ --- םייה ןייד ןיא םוא
 ? "ןסיוו טינ טנלע ןופ ןיוש רעמ טפעוו---דיל ןייד ןלַאש זָאל סעפרַאה ןוא

 ןיא ןייז ןיוש גונעג --- !יפחרת ןק לא ןקמ -- תדדונ ךל המ ,יתנויא

 ךייז ןיא .טסענ וצ טסענ ןופ ןעשזדנָאלּב גונעג ,ןיימ עלעּבייט וד ,?גָאװ
 יַּביֿפ ,דניירפ ןיימ ,רעטסעווש ןיימ ,ןדיילקנָא ךיז וט רעינַאּפש ןיא ןוא

 ,97 'מםונ ,"רימת תלוע, 1

 ,תוביתנ יכלוה םכל אנ יתלאש ןפ

 .?תובבל תדמח יקשח דוד םתיארה

 תובהא תלוח ינא יִכ ול ורמא

 .תובהל ישא םיקשי ינמ יתמ

 רעד עכלעװ ןיא ,רעדיל לָאצ עסיורג יד רעסיוא ,11 'מונ ,"דימּת תלוע, 5

 ןיש סַארַאגַאנ ןרעװ טנָאמרעד ךיױא ףרַאד ,"עלעּביימ ביל; ןייז טגניזַאּב רעטּבילעג

 ןיא ךיז םרעלקרע רֶאֹּפ עטּבילעג סָאד ןכלעװ ןיא ,"ינגל יאוב הלעי הלעימ דיל:ןטעוד

 ,עביל רעיירט רעקימייזנגעק
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 ,עטייזעצ סָאד קלָאפ סָאד ןעלמַאזרַאפ ךיא לעװ ךיילנ !ןיימ עלעבייט

 יו "!ןיימ וד הלֹּכ ,לרעטסעווש ,רימ וצ ךיג םוק

 -רַאפ ,ייּברַאפ ןיוש ןענייז געט-רעיורט ענייד --- ומלש ךלבא ימי,

 ןייד סָאה סָאװ ,דנייפ רעד זיא טרעטעמשעצ ןוא ,ןדייל ןופ ןרָאי יד ןסענ

 ,ןידניירפ ןיימ ,רימ וצ םוק !ןידניירפ ןיימ ,רימ וצ םוק ;טרעטשעצ םייה

 םוק ,ייוו ןייד זיא ןסעגרַאפ טינ ,ןכָארּבעצ ץרַאה ןיימ טָאה לנָאװ ןייד

 גנונעּפָאה עטסנעש וד ,ןרעקמוא !וט ןורצּב ןייק !ןידניירפ ןיימ ,רימ וצ

 ןיימ ,רימ וצ םוק ,ןלַאשרעד דיל-גנַאזעג סָאד גנוניֹוװ ןיימ ןיא לָאז !ןיימ

 --- ןקיש לאוג ןייד לעװ ךיא ,ןליפרעד ךיא לע גנַאלרַאפ ןייד !ןידניירפ

 ןיימ ,רימ וצ םוק !סיז ױזַא רימ ןענייז סָאװ ,רעדיל ענייד רימ עשזיגניז

 .2 וו"זַאא ןידניירפ

 גנוזיילרעד ןופ גָאט רעד ,גנוזיילרעד ןופ נָאט רעד טמוק ךלַאּב ,

 ןיא ןעור םוק -- דנייפ ןשיווצ ןטכַאמש וצ גונעג .טולּב קידלושמוא רַאפ

 !ןיימ וד עטּבילעג ,םעטָא-םימשּב ןייד טימ ןָא ךימ קנירט .סיוש ןיימ

 -נייא ןיימ וד --- רעדיל ענייד רימ גניז ,עמיטש עסיז ןייד ןרעה ךימ ןָאל

 וצ ריד ךיילג םוק ךיא --- דיל-?ּבוי ןייד גניז .עטשטניוועג ,עּביל ,עקיצ

 טימ ,ריד וצ עּביל ןיימ זיא יירט .תולג ןגנַאל ןֹופ ךיד ןזיילרעד ,ףליה

 ןוא ,ךיא לעװ םננוי ןייד ןעײנַאּב ,ןריצַאּב ּפָאק ןייד ךיא לע ןיורק ַא

 ,3 "'לַאוװק ןשירפ םעד ייּב םיוּבנדייװ רעד יוװ וטסעוװ ןעילּב

 ."עג רעד םגניזַאּב ןעגנוכיילגרַאפ ןוא רעדְליּב עשיחרזמ ןייר ןיא

 גוצעזרעּביא-עזַארּפ ַא .?רעטּבילעג ןייז ןופ ןח ןקידפושיּכ םעד רעטּביל

 רעטרַאצ רעזעיצַארג רעד ןגעוו ףירנַאב ַא ןבעג וצ דנַאטשמיא טינ זיא

 :ןפַארטס עקידוװעליּפש ,עשילַאקיזומ-שינַאמרַאה ענױזַא ןופ ,טייקנייש

 - תולגדנכ חמויא --- המיענ ךידוד ופי

 ,תולהאו רמ ךפא --- חירו ףוצ ךיתפש

 תולכשאל ךידש -- המד שורבל ךתמוק םוד

 5 תוליאב וא תואכצב -- חיבצ ךמדא ימ 5א

 -ַאנַאנ יד ןרירעמיש ןעוט ןייוו ןטסעּב ןופ רעכעּב רעקידלקניפ א יו

 -וצ ערַאּברעדנּוװ ןופ ןדַאקסַאק עקיברַאפליפ ערעייז טימ ןפָארטס עשיר

 ; ןעגנַאלקנעמַאז

 ,16 'מונ ,ןטרָאד

 ,66 'םונ ,ןטרָאד

1 
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 ,"יניקשה בומר בומה ןייג ןומוּפ םעד םיוא 5

 ,ערעדנַא עליפ ןוא 104 ,101 ,100 ,94 ,55 'מונ ,"דימּת תלוע, 4

 159 'מונ ,'דימת תלֹוע | 8



 גרעּבניצ ,י ר"ד 2376

 !יכע אנ יאוב הנידע -- המיענו המימת ,המימי

 ימוק הניחתו הנרב -- המינפ ךלמ תב הדובכ

 ימא ךיתארק ךיתבהא -- המודק יתיער יתוחא

 1 ..ֹוו זַאא הפודרו הפודה הפוזש

 סַארַאגַאנ ןיא ןרעו טקרעמעגנָא ףוס םוצ זומ ךירטש ןייא ךָאנ

 רעד רעדליּב עשיטָארע ערעסָאװ ןיא ןעזענ ןּבָאה רימ .ןפַאש ןשיטעאּפ

 יד ןוא ,תובהלתה רעזעיגילער ןופ סָאטַאּפ ןשיטסימ םעד טרעדליש רעטכיד

 -םיוא ןוא חישמ םנופ ןעניישרעד ןקידלַאּב םעד היוא גננונעפָאה עקייטכיל

 אראגַאנ טוט םילבוקמ רעתפצ יד ןופ טסיינ םניא ךיוא רעּבָא ,רעזייל
 עכעלניילק עריא טימ טלעװו רעשידרע רעד ןופ םייקיטשינ יד ןגָאלקַאּב

 ענייז ןרָאי עננוי יד ןיא ךָאנ .הטרח ןוא הבושּת וצ טפור ןוא ,ןרענַאּב

 רעד ןנעוו ''לבת תקחשמ , עמעָאּפ עשיטקַאדיד ַא טסַאפרַאֿפ ַארַאגַאנ טָאה |

 זיא עמעָאּפ רעקיזָאד רעד ןיא .2 הזה:םלוע סנשטנעמ םנופ טייקיטשינ

 ףעקידרעטעּפש רעד ןיא טשרע ;ליפעג תמא יו קירָאטער רעמ ליפ רעּבָא

 וויטָאמ רעקיזָאד רעד טניפעג ןפַאש ןשיטעֶאּפ סַארַאנַאנ ןֹופ הפוקּת

 עשיגעלע ןוא תוליפת עקיצרַאה לָאצ רעצנַאנ ַא ןיא גנַאלקּפָא ןקרַאטש ַא

 ךָאנ טציא זיּב ןייז טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט סרעדנוזַאּב .5 רעדיל

 -םגנַאֿפנָא רעשילָאכנַאלעמ רעד טימס 4 דיל שינעלע טכעלטנפערַאפ טינ
 טפָאלש סע ,שטנעמ רעד טלמערד סע ---''רבג ןושי ,רבג םוני,, :עפאדטק
 זיולּב זיא רע ןוא -- טור רע טניימ רע .רענעלעג ןייז ףיוא שטנעמ רעד
 -רַאפ ךיילג טרעוו ןוא ןעלגילפ ןָא טילפ סָאװ ,ןטָאש רעכעלקילּבנגיױא ןַא
 | | .""ןדנּווװש

 -ענ ןפארטס ּבָאה ךיא -- '/!םיריהזמ רהוזכ םירוט יתינבו,
 ךיז ןגעו ץלָאטש טימ טנָאז --- גנַאגפיוא-ןוז רעד יו ןענייש סָאװ ,ןפַאש
 ,ביולננייא אזא ףיוא טכער טאהענ טָאה רעטכיד רעד ןוא .רעטכיד רעד

 "ףפארשי תיראש ,, ןוא '!?ארשי תורימז , ןופ רעפעשַאּב םעד ןופ ןפָארטס יד
 -םיימ עסיורג יד ןופ תומילש יד םרָאפ רעלופטסנוק רעייז טימ ןכיירגרעד

 ,תובהלתה עשיטסימ יד . הפוקּת רעשינַאּפשי-שיגַאוַא רעד סיוא רעט

 יד ,ןכעלברַאטשמוא ןוא ןקיּבייא םעד ךָאנ גנַארד רערַאּבליטשמוא רעד
 22 ר

 28 '!םונ ,"םינומוּפ, 1

 וצ ךיז טדנעװ רעטכיד רעד ,(171-169) "לארשי ימימ, ןיא טכעלטנפערַאּפ *

 ,ינושלו יכח הנחי תמא יכ ,יתצע ומל ןמדו ומוק ,יתוחאו יתלמ עומש ועמשפ :רוד ןייז

 הארילו המלכל ןובהאת ןדובכ רשא 'יתודומהו לבת תוובהל תאוב אנ ינונחבו ינועמש

 ,"הימוה הישנ הירכנ קיחב קחצלמ קהרתהל ,המ ילב לע והלות ארונחו דבכנה םשה תא
 .ַא"א 40 ,38 ,27 ,26 ,24 .םונ ,'שרוח תלוע, עזיֿפ

 יו ,13 'מונ ענַאלײּב ןיא תומילשב םע ןעגנערב רימ 4



 2377 ןריי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עסכישעג יד

 ןפיג סָאװ ,ןעגנוּבעלרעּביא ןוא ןליפענ ןעפיט ןופ סעילאווכ עשימרוטש

 -ַאנ טּביוהרעד ץלַא סָאד -- רעדליב עטלוּב עקיּברַאפליפ ןיא סיוא ךיז

 טינ ןוא .ךייה רעקידנטיידַאּב ץנַאג א ףיוא ןעננופַאש עטסעכב סָארַאג

 ןריי יד ייּב רעטכיד רעטסטּבילַאּב רעד ןרָאװעג ארַאנַאנ ןיא טסיזמוא

 יר יוװ רעלוּפָאּפ רעקינייוו טינ ןרָאװעג ןענייז רעדיל ענייז ןוא ,חרזמ ןיא

 נהנמ ,, ןיא ךיוא .יולחה הרוהי ,רעטכיד סנויצ ןסיורג םעד ןופ םיטויּפ

 יד ייּב ךיוא ,ןעננורדעגנײרַא קידנוחצינ רעדיל סַארַאגַאנ ןּבָאה ''זנּכשא

 ןוא ,טרעּפכַאענ ןוא טּביױלעג קשמד ןופ רעטכיד רעד זיא ןדיי עשיזנּכשַא

 טימ טרעוו ''איימלעו םלע ןובר הי, ןומזּפ רעשיעמַארַא רעטמירַאּב ןייז

 | ,ןעגנוזעג תודועס-שלש וצ תובהלתה
 -רעּביא ןּבָאה םינטייּפ עליפ ,לוש עצנַאנ א ןפַאשענ טָאה ארַאנַאנ

 רעייז יוװ ןֹּבָאה ייז ךיוא .1 חסונ ןייז טיול טעטכידעג ,ליטס ןייז ןעמונעג

 רעטנַאּפשעג טימ ייז ןּבָאה עלַא ,חישמה תַאיּב ןגעוו ןעגנוזעג רעטסומ

 /  ..הלואג רעקידלַאּב רעד ףיוא טרָאװעג דלודעגמוא

 עזומ סַארַאנַאנ טָאה עניטסעלַאּפ ןוא קשמד ןיא זיולּב רעּבָא טינ
 ןפיוא ,ןמיּת ןטייוו םעד ןיא ןוליפַא טרעיינ ,גנַאלקּפָא ןפרַאש ַאזַא ןענופעג

 ןיא זיא ''ןוּכשי דדבל םע,, ןַא ,?זניא-ּבלַאה ןשיּבַארַא םעד ןופ קע ןקידמורד

 ןיא ץוּביק רעשידיי רעקילָאצניײלק רעד ןעוועג תורוד עגנַאל ןופ ךשמ
 טסוװועג טינרָאנ יו טעמּכ ןעמ טָאה טייצ רעטסיינ רעד ןיא זיּב .ןמיּת

 טשרע .ןדיי רענמיּת יד ןופ בצמ ןלערוטלוק ןוא רעגייטשסנּבעל םעד ןגעוו

 טָאה ,,ןמיּת רעּביא עזייר ןייז ןבירשַאּב טָאה ריּפס בקעי יו םעד ךָאנ

 -ָארייא עקינייא ;בושי רענמיּת םעד וצ סערעטניא רעד טקעוורעד ךיז
 -רעדיל עכעלטפירשטנַאה ןּברָאװרעד דלַאּב ןּבָאה ןקעטָאילּביּב עשִיעּפ
 ןפוא ַאזַא ףיוא ּוװ ,ןמיּת סיוא ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא ןֹוא ןעגנולמַאז

 ןיא'ס ןכלעוו ַא ןעמוקַאּב וצ טייקכעלנעמ יר ןרָאװעג ןּבעגעג ןטשרע םוצ זיא

 ,ןדיי רענמיּת יד ןופ ןפַאש ןלערוטלוק םעד ןגעוו ףירנַאּב

 ןיא טּבעלעג ןדי רענמית יד ןּבָאה תורוד עגנַאל ןופ ךשמ ןיא

 רעייז ;תופידר ןוא תוריזג ערעווש ןענַאטשעגסיױא ,טיונ ןוא תוקחד

 אפונ ַארַאגַאנ םָאה רעריל ענעּפַאשענ רעטסומ ןייז םיױל עכלעזַא ןופ עקינייא 1
 .ַאנ ןופ םיטויּפ ךס ַא ,(13 'םונ ,ענַאליײּב עז) "לארשי תיראש, ןייז ןיא ןעמונעגנײרַא!
 ,עטיקלַאק) "םינומוּפ רפסע ןעננולמַאז יד ןיא םקורדענּפָא ןענייז רעגלָאפכָאנ סַארַאנ
 .צעל רעד ןיא .(1885 ,םילשורי) "בקעי לגיג ןוא (1872 ,םינוט) "הרמז יריש,+ 2

 ןעװעג ןיוש ןעניײז סָאװ ,םינומזּפ ןוא םישויּפ ליפ טקורדענרעביא ןענייז גנולמַאז רעט
 ,רעכַאּב עז ,םעד ןגעװ תוכירַאּב רעמ ,םילשורי ןיא רעירפ רָאי ןעצ םימ טכעלטנפערַאּפ
 ,224-5221 ,60 ,םעּברַא  ,םיצ

 ,148--111 ,| ,,ריפס ןְּבאָא :עז 5



 גרעּבניצ ,י ר"ד 278

 "רעדיל ןיא -- ןוא םירפסיהלּבק ןיא ןענופעג ייז ןּבָאה טסיירט עצנַאנ

 ןוא גנולמַאזרַאפ רעדעי ףיוא רָאנ ,הליפת:תיּב ןיא זיולּב םינ ,גנַאזעג

 יד ייּב ןרעוו ,תונותח ףיוא טרפּב ,הווצמירּב ,הלימ תירּב ַא ףיוא ,החמש

 -ננייא טימ רעדיל עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער עליפ ןעננוזעג ןדיי רענמיּת
 ךַאֿפ רעדליּברָאפ ןוא ןרעטסומ עטסכעה סלַא ,1 םינוגינ עקיצרַאה עקיטרַא

 רעשינַאּפש רעד ןֹופ רעטכיד עשיסַאלק יד ןטלָאנעג ןּבָאה רעדיל ערעייז

 -;:ןלמַאז-רעדיל ערעייז רַאפ ןּבײרשּפָא ייז ןגעלפ עּביל סיורג טימ .הפוקּת

 ןּבא םהרבַא ןוא השמ ,יולה הדוהי ,לוריבנג חמלש ןופ רעדיל עליפ ןעג

 ןענעכייצ ,ןפַאשעג ןּבָאה אפונ ןדיי רענמיּת יד סָאװ ,רעדיל יד 2 ארזע

 -יכַארּפשיײװצ רעייז --- טַײקיטרַאנגייא רעשיפיט רעייז טימ םיוא ךיז

 רעשינַאּפש רעד סיוא רעטכיד ערעדנַא עקינייא ןוא יולה הדוהי ,טייק

 ןיא ןטכעלפנייַא לָאמַא ןנעלפ (ַא'א קידצ ןּבא ףסוי ,יזירחלַא) הפוקּת
 ייפ .טקעפע ןסיוועג ַא ןכיירגרעד וצ ידכּכ ,זרעפ ןשיּבַארַא ןַא רעדיל ערעייז
 -בעה יד ןענייז ייז ייּב .שרעדנַא רָאנ סעּפע רעּבָא זיא רעטכיד רענמיּת יד

 ןפַאש ייז זַא ,ןסקַאװעגפיונוצ גנע ױזַא ןכַארּפש עשיּבַארַא יד ןוא עשִיער

 -ַארַא ןוא עשיערּבעה ןּביירש ייז רָאנ טינ :ןעמַאזוצ ןכַאוּפש עדייּב ףיוא

 עכלעוו ןיא ,רעדיל עקיכַארּפשייוו צ ךיוא ןפַאש ייז --- רעדיל עשיּב

 ,ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ךיז ןעלטייק ןזרעפ עשיּבַארַא ןוא עשִיערּבעה
 ןייק ןזיװַאּב טינ ןדיי רענמיּת יד ייּב רעּבָא ךיז טָאה ח"י ןט17 םעד זיּב

 סָאװ ,םינזרח ןשוועג ץלַא ןענייז סָאד ;רעטכיד רעטּבַאנַאּב תמא ןייא
 םנופ טימרעדניא טשרע .ןרעטסומ עדמערפ טכַאמעגכָאנ זיולּב ןּבָאה
 רעלופטנַאלַאט ַא ''ןמיּת יררושמ , יד ןשיווצ סױרַא טערט ה"י ןטנצעּביז
 ,רעטכיד רעקיזָאד רעד עקַאט ןוא .לוש עצנַאג ַא טפַאש סָאװ ,רעטכיד

 רעקרַאטש רעד רעטנוא ךיז ןעניפענ ,רענלָאפכַאנ ענייז טימ ןעמַאזוצ
 ףסוי ןב (םלאס) םלש ,ןפַאש ןשיטעֶאּפ סַארַאגַאנ לארשי ןופ העּפשה
 ,רעטכיד רעקיזָאד רעד טסייה אתשמ רולי יזיבש-לא

 ץנַאג רימ ןסייוו רעטכיד רענמית ןקיזָאד םעד ןופ ןּבעל םעד ןגעוו
 ףיוא רע טָאה טייקכעלנעזרעּפ ןוא רעלעטשטפירש סלַא .םיטרּפ קינײװ
 ןייז ןעמ טָאה ןּבעל םייּב ןיוש זַא ,םשור ןקיטלַאװג ַאזַא טכַאמעג רוד ןייז

 עטסרַאּברעדנּוװ יד ןוא ,טריצַאּב סעדנעגעל עשיטסַאטנַאפ טימ ןעמָאנ
 ןיא םיא ןנעוו ןעמ טלייצרעד ,גָאטיירּפ ןדעי .טלייצרעד םיא ןגעוו םיסיג
 ןוא ,לארשידץרא ןייק ןעננאלרעד ךיז ךרדה תציפק ךרוד רע טגעלפ ,ןמית

 ,1914 ,'ןערוי ןעשיטימעי רעד עננעזענע ןָאזלעדיא .צ ,א עז 1

 .עג םיהעגפוא יא'ס סָאװ ,ןעקנַאדרַאפ וצ סע ןעמ סָאה ןדי רענמיּת יד *
 1896 ןיא םכעלטנפערַאֿפ םָאה סרעגייא ,' ןכלעװ ,"ןַאװידפ סארזע ןּבא םהובַא ןרָאװ
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 ןיא לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,םילשורי ןיא לָאמַא תּבש ןעגנערּברַאפ טרָאד

 רעטייו רע טנעלפ ,טכַאנוצ-תּבש ,הלדבה ךָאנ ןֹוא ;ןֹורבח ןיא יצ תפצ

 ידרוצ םיכלמ עֶלַא ,ןמיּת ןייק ןעלקעּפרעּביא קירוצ ךיז ךרדה תציפק ךרוד

 ייז טנעלפ רע םערָאו ,תוומ תמיא ןּנָאה ארומ םיא רַאפ ןגעלפ לארשי

 ןעוועג ךיוא זיא רַאּברעדנּוװ ,םירופי עטסערנ יד טימ ןפָארטשַאּב רעווש

 עצנַאג זַא ,קרעו ?יפ ױזַא טסַאפרַאפ טָאה רע .טפַארק-סננופַאש ןייז

 עקיטלַאװג ַאזַא ןנָארטרעד טנַאקעג םיוק ןּבָאה ןעלזייא טרעדנוה יירד

 ףיוא ,תפומ-לעּב רעסיורג רעד ןּבילּבעג רע זיא טיוט ןייז ךָאנ ךיוא .אשמ

 סא ןוא דימּת-רנ א םויה-דע טנערּב ,ריּפס בקעי טלייצרעד ,רבק ןייז

 ןעוו ןוא ,רבק ןייז ףיוא ןייז ללּפתמ עקנַארק ןעמוק דנַאל םנופ ןקע עלַא

 ןופ טלעווק סָאװ ,רעסַאװו םעד טימ ךָאנרעד ךיז טשַאו רעקנַארק רעד

 -ַאד רעד טָא ןוא .טלייהעג ךיילג רע טרעוו -- רבק סיזיבש ייּב לייה רעד

 עיגי א ןעוועג וימי ?ּכ זיא ,הדנַא יד טלייצרעד ,תפומ-לעּב רעסיורג רעקיז

 .יירעּבעוו ןופ ןעוועג סנרפמ ךיז ,םיּפּכ

 זיולּב ןעמוקַאּבסיורַא ןעמ ןָאק םיטרּפ עשיפַארנָאיּב עיונעג עקינייא

 סרעטכיד םעד זיא אמשמ זַא ,רימ ןסייוו ייז קנַאדַא .קרעוו סרעטכיד םנֹופ

 ןּבעל) טרָא-סטרוּבעג ןייז ןופ ןעמָאנ רעד -- יזיבש ,! ןעמַאנ-ןעילימַאפ

 ןימי בור .7 1619 ןיא ןעזרעד טלעוװ יד ןטשרע םוצ טָאה רע ּוװ ,(זיעט

 ןיא) הענצ ןיא ,ןמיּת ןופ טָאטש-ץנעדיזער רעד ןיא טכַאוּברַאפ רע טָאה

 טייצ קיטש א ,טנייש סע יװ ,רעּבָא טָאה רע ;(לזוא יז טסייה ׁשַיערּבעה

 םענייא ןיא ךיז טגָאלק רע לייוו ,דמערפ רעד ןיא ןטלַאהפיוא ךיז טזומעג

 | :רעדיל ענייז ןופ

 לזוא ינב תמכח יתעמש

 ,לזננ ומכ יביוא ןיב ינאו

 ךעדיל ענייז ןשיווצ ל?ייוו ,1079 ךָאנ זיעט ןיא רע זיא ןּברָאטשעג

 ןבָאה ןדיי רענמיּת יד סָאװ ,שוריג םעד ףיוא דילנָאלק ַא ךיז טניפעג

 ,רֶאי ןקיזָאד םעד ןיא טּבעלעגרעביא

 ןייז ךיוא טָאה ,?ּבוקמ רעסייה ַא ןיילַא ,רעטָאפ סרעטכיד םעד
 רענעי ןוא ,רתסנה תמכח רעד טימ טנעקַאּב ןרָאי עננוי יד ןיא ךָאנ ןוז

 ןעמָאנ ןטימ חרוּת ףיוא שוריּפ ןשיטסימ ַא טקידנערַאפ רָאי 27 וצ טָאה
 טנעקַאּב רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,םולש .נ רעשראפ-הלבק רעד ,''םימי תדמח,,

 ןעמָאנ רעד ןיא אּתשמ זַא ,טליצרעד רע תעּב תועט ַא טָאה ריִּפס בקעי 1
 ,רעמומ סרעטכיד םנופ

 ןיא טּבעלעג םָאה יובש וַא ,ןָא טזײװ רע תעּב ,תועט ַא רעדיװ םָאה רוּפסי

 .יצנע רעשיסור:שידי רעד ןיא ףךיױא רימ ןעניפענ עמַאד עשלַאּפ עקיזָאד יד ,ח"י 6
 ,6000 ,ץ|װ '3 ,עידעּפָאלק
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 ךָאנ זיא יזיבש זַא ,רעטנוא טכיירטש ,1 רפס םענעטלעז רעייז ןקיזָאד םעד טימ
 ,םילבוקמ רעתפצ יד ןיפ ערעל רעד טימ טנַאקַאּב ןעוועג טינ טלָאמעד

 םעד ןופ העּפשה רעקרַאטש רעד רעטנוא ןענופעג ךיז רע טָאה רַאפרעד

 י"ונ, רעתפצ יד ןופ ןיירק-ךעעדיא םעד ןיא טּבעלעג טָאה סָאװ ,רעטכיד
 ןגעוו .ַארַאגַאנ לארשי ,''לארשי תורימז , ןופ רעסַאפרַאפ םעד ,''י"ראה

 תודע ןגָאז ןדיי רענמימ יד ייּב טעטירַאלוּפָאּפ רעסיורג סַארַאנַאנ ?א'ושי

 ןּבירשעג ןענייז סָאװ ,ןעננולמאז-רעדיל עכעלטפירשטנַאה עטיהעגּפיוא יד

 ערערעמ ךיז ןענופעג ייז ןופ ןדעי ןיא .ה"י ןט17 םעד ןיא ןמיּת ןיא

 ,עיצקעלָאק-יבּכרה רעד סיוא גנולמַאז-רעדיל רעד ןיא ןוא ,רעדיל סַארַאגַאנ

 ,ןזיוועננָא שוריפּב וליפֲַא זיא ,2 טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ רעכלעוו טימ

 ןופ עקינייא .''לארשי תורימז ,, ןֹופ ןּבירשעגּפָא ןענייז רעדיל עקינייא זַא

 ןּבָאה ןדיי רענמיּת יד ןזַא ,םּבילַאּב ױזַא ןעוועג ןענייז רעדיל עקיזָאד יד

 -כיד רענמית ַא זא ,רעכיז ןעוועג ןענייז ןוא ,ענענייא רַאפ טנכערעגנ ייז

 טכַארּבעג רעשרָאפ עקינייא וליפַא טָאה סָאד .טסַאפרַאפ ייז טָאה רעט

 סארָאנַאנ .ןמיּת יריש , יד ןשיווצ ,לשמל ,ןענעכער ייז ןוא ,תועט םוצ

 טעטירַאלוּפָאּפ עכעלסילשסיוא עקיזָאד יד 5 ?יניע תנש דדי,, ריל ןייש
 רעשיחישמ-שיטסימ רעייז רָאנ טינ ןעסנַאדרַאפ וצ רעדיל סַארַאנַאנ ןּבָאה

 -ַאֹּב טזומעג טָאה סָאװ ,םטיר ןשידָאלעמ רעייז ךיוא טרעיינ ,גנומיטש

 וצ השלוח אזַא ןּבָאה עכלעוו ,ןדיי רענמיּת יד ייּב ןעמענסיוא סרעדנױז |
 סָארַאגַאנ סָאװ ,טינ שודיח ןייק ראפרעד ןזיא סע .גנַאזעג ןוא םינוגינ

 ןשיטעָאּפ םעד ףיוא העּפשח עקרַאטש ַאזַא טַאהעג טָאה עזומ עשיטסימ
 .יזיבש םלש ?בוקמ םעד -- רעטכיד ןטסעּב רענמיּת םעד ןופ ןֿפַאש

 זא ,רעדיל עשיּבַארַא ענייז ןופ םענייא ןיא ןָא םזייוו אפוג יזיבש

 ןוא ,ןזיװַאּב עזומ יד םיא ֹוצ ךיז טָאה ןרָאי עגנוי ץנַאג יד ןיא ןיוש

 ןַארַאפ זיא ןדיי רענמיּת יד ייּב .ןּביירש וצ רעדיל ןעגנַאפעגנָא טָאה רע

 טנזיוט 12 יו רעקיצניוװ טינ טסַאפרַאפ ןּבָאה לָאז יזיבש זא ,עדנעגעל ַא

 ןייק רעֹּבָא זיא סע ,אמזוג עקידלַאװג ַא ךעלריטַאנ ןיא סָאד .4 רעדיל

 רעכַאּב ,וו .רעטרעדנוה יד ןיא ןלייצ ןעמ ףרַאד רעדיל סיזיבש זַא ,טינ קפס

 רעד עיזעָאּפ עשיּבַארַא דנוא עשיערבעה יד, עיּפַארגָאנָאמ ןייז ןיא טיג

 .רעדיל סיזיבש טרעדנוה ייווצ עּפַאנק ןופ רעטסייר ַא ''סנימעי ןעדוי

 ,212--266 ,ש ,'רפס תירקק 1

 ,04 'םונ ,עגַאלײּב עז *

 עקיזָאד םָאד זַא וליּפַא טנײמ ריִּפפ .י 1159 ,| ,"חהלשה, ןיא ןילעי ,ד ,עז 80
 ,(111 ,{ ,ריּפס ןּבא) טסַאפרַאפ יוינש טָאה דיל

 / ,31 | ,"תומושר, ןיא ןָאולעדיא עז 4
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 טכייל ךיז זיא ,קידנעטשלופ טינ זיא רעטסייר רעקיזָאד רעד טייוו יו ףיוא

 -דעדיל רעטנַאמרעדנּביױא רעד ןיא :טקַאּפ ןקידננלָאפ סיוא ןייז וצ רעשמ

 םיזיבש 17 ןענופעג ריס ןּבָאה עיצקעלָאקײבּכרה רעד ןופ גנולמַאז

 -עדנא עלַא יו ,.רעטסייר סרעכַאב ןיא טנכייצרַאפ טינ ןענייז סָאװ ,רעדיל

 ווא עשיערבעה רָאנ טינ ןּבירשענ יזיבש ךיוא טָאה רעטכיד רענמיּת ער

 ןורעפ עשיערבעה ּוװ ,עקיכַארּפשייװצ ךיוא טרעיינ ,רעדיל עשיּכַארַא

 ,1 עשיּבַארַא טימ ןדנוּבענפיונוצ ןענייז

 ,'םינימה 5במ , -- רעדיל סיזיבש ןענייז ךָאנ טלַאהניא םעד םיול

 ,עשינעמלוסומ ןוא עשידיי ,תוררש ענעדיישרַאפ רעדיליּביול טּביירש רע

 יד ןופ תורובנ יד וליפַא רע טגנניזַאּב דיל ןייא ןיא ;דניירפ ןוא עטנַאקַאּב

 -םיחוּכיו לָאצ -עצנַאנ א רע טָאה ךיוא 2 רענעמסגירק עשינעמלסומ

 -עילימאפ רעד ןזיולּב טינ םיחוּכיו םיא ייּב ןריפ סע ,ןּבירשענ רעדיל
 םעד טימ סקיוועג-עװַאק סָאד וליפַא רָאנ ,ןטּבײװַאּב טינ םעד טימ רעטָאפ
 ייז ןופ רעוו --- תאק גנוצנאלפ רענמית רעלעיצעּפס רעד טזימ ןוא קַאּבַאט
 ,טנקספ ןוא הרשּפ ַא טכַאמ רעטכיד רעד ןוא ,רעכעלצונ ןוא רעכליּב זיא
 עקיזָאד יד ןיא רעּבָא טינ ,קָאטשניײװ רעד זיא עלַא ייז ןופ רעכליּב זַא
 יז טימ טינ ,עזומ סיזיבש ןופ טייקיטראננייא יד ךיז טזייוװַאּב רעדיל
 ענייז טימ רָאנ ,ןמיִּת סיוא רעטכיד רעזנוא ןעוועג םש-הנוק ךיז םָאה
 ,רעדיפ עכעלטפַאשלעזעג ןוא עלַאנָאיצַאנ ,עזעיגילער עשידיי-שיּפיט
 ,תולימּת (1 :ןּפורג ענעדיישרַאפ ןיא רעדיל סיזיבש ןייֵַא טלייט רעכַאּב ,וו
 -הנותח (4 ,רעדיל-סטפַאשלעזעג (8 ,ה"ּבקה םוצ תוחּבשתו תוליהת (2
 עשיטקַאדיד (7 ,רעדיל-עּביל (6 ,ןעגנוטכַארטַאּב עזעינילער (8 ,רעדיל
 הציחמ ַא ןכאמ וצ רעווש רעייז שיטקַאפ רעּבָא זיא סע ,!וװ"זַאא רעדיל
 יד ךָאד טיײטשַאּב םעד ןיא םערָאװ ,רערעדנַא רעד ןוא עּפורג ןייא ןשיווצ
 + -טוא טעמּכ םיא ייּב זיא'ס סָאװ ,רעטכיד סלַא ןיזיבש ןופ טײקיטרַאנגייא
 תסנּכ רעד ןופ רעטכיד םעד ,ץוּביק םנופ ריחי םעד ןלײטּפָא ךעלנעמ
 ןּפורג-רעדיל עלַא יד .ןשיטסימדזעיגילער םנופ עלַאנָאיצַאנ סָאד ,קארשי
 ךָאנ ןעקנעּב סָאד --- גנומיטשדדנורג ןייא ,קנַאדעג"דנורג ןייא טקיניײרַאפ
 אד ךיז טליפ סע .הלואנ רעקידלַאּב ףיוא גנונעּפָאה עשיטנַאמָאר יד ,ןויצ
 םייוו רָאנ ;'?ארשי תורימז ,, לעב םעד ןפ העּפשה עקרַאטש יד קפסיילּב
 ןיא זנוא רַאפ ךיז רע טקעלּפטנַא ,רעטכיד רעתמא ןַא ןעוועג זיא יזיבש

 ,עשַיערּבעה 55 סיוא םיימשַאב רעטסיײר רעטלעמשעגפיונוצ רעכַאּב ןופ רעד 1
 | ,רעדיל עקיכַארּפשײװצ 52 ןוא עשיּבַארַא 5

 היא רעטכיד עשיבַארַא ןוא הביבס רעשיּבַארַא רעד ןופ העּפשה רעד ןגעװ 2
 ,4/ ,טעּברַא עטריטיצ סרעכָאּב עז ,ןיזיבש

 ,83-- 82 ,ןטרָאר 5
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 טגניז סָאװ ,דימלּת רעכעלנייוועג ַא סָארַאנַאנ סלַא שינ ןפאש ןשיטעָאּפ ןייז

 -ַאֹּב סלַא רָאנ ,רעגייטש,, ןוא ''חסונ, םמענעי רעביא טרזח ןוא ךָאנ
 ןיא ףָאטש ןטלַא ןצלעמשרעּביא יו טייטשרַאפ סָאװ ,רעטסיימ רעטּבַאנ

 עטצונעגסיוא ןיוש ערעדנַא ןופ ,עטנַאקַאּב ףיוא ןנײלפױרַא ,ןעמרָאפ עיינ

 ןעמיטניא ןטימ ייז ןּבעלַאּב ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןופ לּפמעטש םעד ,ןוויטָאמ

 העּפשה יד ןנָאז ֹוצ ךיוא ָאד טָאה סיוועגנ .המשנ רעשיטעָאּפ ןייז ןופ לּפַאצ

 סָאװ ,ץוּביק ןשידיי רענמיּת םעד ןופ --- הביבס רעקיטרַאנגיײא רעד ןופ

 רענייטש-סנּבעל ןטרעדנוזעגּפָא תורוד עליפ ןופ ךשמ ןגנַאל ןיא טָאה

 רימ ןכלעוו ןנעוו ,חסונ ןקיטרַאננייא ןייז ,םטיר םענענייא ןייז ןפַאשענ

 ,..קינייוו יױזַא םויה-דע ןסייוו

 זיא ןפַאש ןשיטעָאּפ סיזיבש ןיא ךירטש רעשיטסירעטקַארַאכ רעד

 ינַאנ א זיולּב ןעניפעג םיא ייּב ןעק ןעמ .שובל רעשילָאּבמיס-שיטסימ רעד

 ןטצענערגענּפָא ףרַאש ,ןטערקנָאק-לַאער ַא טימ רעדיל עשיריל לָאצ עּפַאנק

 "ינפצת לא דוס5 ךיא הדיחי שפנ,, רעדיל יד רענייטש ַא יו ,טלַאהניא

 רעטכיד רעד טקיטומ 1 ןטשרע םניא .'הקובד יתדיחי ןח תלעיּב ,, ןֹוא|

 סיוא רע טסינ ?ןטייווצ םניא ןוא ,טָאג וצ גנַארד ריא ןיא המשנ ןייז

 יד ןסעגרַאפ םיא טכַאמ יז זַא ,טרעכיזראפ ןוא ,הרוּת רער וצ עּביל ןייז

 רעטכיד רענמית רעד .(הקוצמ יתולנב יתחכשו) תולנ ןופ ןדייל ערעווש
 ,ןעגנוּבעלרעּביא עכעלנעזרעּפ ענייז ןגעוו זיולּב ןטלעז רעייז רעּבָא .טדער
 סָאטַאּפ סיורג טימ סיוא טפור טָא .ץוּביק םנופ ,ללּכ םנופ טרעדנוזענפָא
 טסעפ---* ''!יברע םגו ירחש ודוחיי יבל ךותב ינוק רוצ תבהא,, :רעטכיד רעד
 ןוא טייקסיורג ןייז ,רעפעשַאּב ןיימ וצ עּביל ןיימ זיא ןצרַאה ןיימ ןיא
 ןוא ץוש ןיימ זיא רע ,טכַאנייּב ןוא גָאטייּב ןּביױל ךיא וט טייקיצנייא
 רעד טלַאה שפנה תוכּפּתשה ןשיריל םעד טָא ןוא .וו'זַאא גנוטסעפ ןיימ
 םוצ ,ץוּביק םוצ גנודנעוו רעד טימ ןקידנערַאפ וצ קיטיינ רַאּפ רעטכיד
 ןוא ,(םכתחמשב ןויצ וריכזה) ןעקנעדעג ןויצ ןיא ןלָאז ייז ,''שדוק םע,
 רעד ןעננערב ייז רַאפ טעװ סָאװ ,חרושּב רעקיטכיל רעד ףיוא ןטרַאװ
 -עג ַא ןיא לנלונמ לָאמַא טימ טרעוו דיל עשידיל סָאד .יּבשַּת םיוא איבנ
 תוחמש ףיוא ןרעוו ןעגנוזעג ,טנייש סע יוװ ,טגעלפ סָאװ ,ריל-טּפַאשלעז
 ,טָאג ןקידעּבעל םעד גנַאזעג-ּבול ַא ַא רעטכיד רעד טגניז טָא .שיט םייּב
 -רַאֿפ רעֶּבֶא ןרעו ןטָארטס-סולש יד ;ןפַאשַאּב ןטלעװ עלַא טָאה סָאװ
 רעטלגָאװרַאפ , רעד ןפלעה רעכינ סָאװ לָאז טָאנ ,טעּבעג ַא ןיא טלדנַאװ

 ןיא גנולמַאז.רעדיל רעכעלטפירשטנַאה רעטנָאמרעדנּבױא רעד ןיא ךיז טניפעג 1
 ,עיצקעלָאק-יבּפרה

 ,155 ,| ,הלשה4 ,ןילעי ,ד ךרוד טכעלטנפערַאּפ 2
 ,גנולמַאז.רעדיל רעכעלטּפירשטנַאה רעטרימיצ ןביוא רעד ןיא 2
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 ערמערפ רעּביא טרעדנַאװ סָאװ ,ןיּבייל,, יד ןזיילסיוא ןוא ,!"רעטכָאט

 סָאד .1 (םיחתפב הדודנ השיל הדפ ,השורד םילנ תבל השיחהו) ''ןריט

 םליחו םימשו ץרא, דיל םענייש םעד ןיא רעביא ךיז טרזח ענענייא

 יו ןרעדליש רעטכיד רעד טוט ןפָארטס עלופטכַארּפ ןיא 2.  ''םידמוע

  ןביול ןוא ןזיירּפ ןעוט ןרַאש-למיה ןוא ןרעטש עלַא ,סָאמסָאק רעצנַאנ רעד

 עקידנלעּבוי סָאד רעּביא ךיז טסייר גנולצולּפ ןוא .ןקיטכעמלא םעד טָאנ

 ןירוצ ,, ;דרָאקַא-טעּבענ ןקידהענכח ןטימ ךיז טקידנערַאפ ןוא ,גנַאזעג-ּביול

 ,סיֹוא זייל -- ',!ועימשי ןחב יל רשבמ לוקבו םידדונה ךשדק םע הדפ

 ;לנָאװ ןיא טרעדנַאװ סָאװ ,קלָאפ טלייוװרעדסיוא ןייד ,רעפעשַאּבכ ןיימ

 ןודא, ריל שיטסימ ןייז ןיא !לאונ םנופ םיטש יד עּביל טימ ןרעה זָאל

 ןייז סיוא טסינ טָאג יו ,רעטכיד רעד טרעדליש 5 ''המשנ לכ היחמ לכה

 סָאװ ,"'הבידנ תֹּב; המכח יד ,הריפס רעטשרע רעד ףיֹוא דָאנעג סיורג

 ;ןטלעװ עלַא רעביא דסח ןכעלטענ םעד ןופ ץנַאלג םעד קנַאדַא טריגער

 -םולש רעשיטסירעטקַארַאכ רעד טיפ ךיז טקידנערַאפ דיל סָאד ךיוא רעּבָא

 ןויצ ןיא טרָאד ,דעלנ ןֹופ גנוּבלַאז יד ,דניירפ ןיימ ,זנוא קיש , :עפָארטס

 ,(המלעו רבג החמשנ ןויצב) ''ןעיורפ ייס ,רענעמ ייס ,ןעיירפ ךיז רימ ןלעוו

 טפָא ץנאג ךרוד ךיז ןסייר ןיזיבש ייּב ךיוא ױזַא ,ןַארַאנַאנ ייּב יו

 ןדרָאקַא עשימרוטש ךיוא ןעגנונעפָאה עשיחישמ ןופ ןוויטָאמ יד ןשיווצ

 רעד סיוא שורינ םעד טבעלענרעּביא טָאה אפונ יזינש .,ליפעג-המקנ ןופ

 ןיא ןבירשַאּב טָאה רע ןכלעוו ,(לזוא) חענצ טָאטש-ץנעדיזער רעשינמיּת

 יד רע טנַאלקַאב רעדיל ערעדנַא עליפ ןיא ;''יתועמד ליזא,, עיגעלע ןייז
 -לסומ עדליוו,, יד ןופ ןייטשוצסיוא טָאה קלָאפ ןייז סָאװ ,ןדייל ערעווש

 םיבידנ יתלד ולעננ םא , דיל ןייש ןייז ןיא .(ארפו רדק ינּב) ''רענעמ

 ;רעטכיד רעד ךיז טנַאלק ,'ולעננ אל םורמ יתלד

 ,ופחקנ םירבע לכמ --- םיבלכ ילע ובבס יכ

 / 4 ןולהבה ישפנו יבל --- םיבאז םע היראו ארּפ

 -נַא ןַא ןיא רעטכיד רעד טרעלקרע -- ליומ ןיימ זיא ןסָאלשרַאפ ,

 ןיימ זיא טיירּפשעצ ןוא טייזעצ ;ל?נָאװ ןופ גָאט םעד ןיא -- דיל רעד
 ,ךיא ןיּב ןפרָאװרַאּפ --- דניירפ םענעגייא ןַא ןכוז ךיא וט טסיזמוא ,קלָאפ
 ןוא ,?'/!ּביור ןופ גָאט רעד ךימ טָאה קערש טימ טקופרעּביא ,טמערָארַאפ

 ,233 ,ןטרָאד 1

 ,269 ,ןטרָא ד

 ,39 ,ּברַא ,םיצ ,ןָאלעדיא ךרוד טכעלטנפערַאפ ךיּוא ,,222 ,ןטרָאד

 ,53 ,.ּברַא ,םיצ רעד ןיא ןָאזלעדיא ךרוד טכעלטנפערַאפ

 ןכסמ ינאו דודו םיער הקשחא  ,הרוומ ימע להק לב ,דודנ םוי יתמלענ א 5
 | ."רודש םוי ינתעיב ,הרושו

 48 ףפ/ ספ
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 וצבק ,םירשי תובא רובעב ,, :טָאנ וצ טעבעג טימ ךיז טהנעוו רעטכיד רעד

 "'!ורוא אב יכ העמשא ,םירבח ןויצ הלענ ,םירוענ דסח הרכזו ,םירוזּפה לכ

 ,ננונעפָאה ןייז ליפרעד ,קלָאפ ןייד ןופ טשער םעד ,טָאנ ןיימ ,םוא רעק

 יר ףױא ןרָאצ ןייד סיוא סינ ,דנייפ ענייז דיינשרַאפ ןוא קיליטרַאפ

 5יפ ױזַא רעדניק ענייד ןּבָאה ייז לייוו ,םערָא רעייז ךערּבעצ ,םיעשר

 ;ןקירדרעטנוא ייז ןעוט ןכעלקילנמוא ןוא ןעמערָא םעד ;ןָאטעג תועשר
 יזיבש ראפ שיּפיט סרעדנוזַאּב .! ''דניז ערעייז עלַא רפס ןיא ןכייצרַאפ

 -ערנ יד ּפָא טשיוו טירָאלָאק רעשיטסימ רעד עכלעוו ןיא ,רעדיל יד ןענייז

 סרעטכיד םעד ןוא חרוּת רעד ,לארשי תסנּכ רעד ,רעטכיד םעד ןשיווצ ןצענ

 רעטכיד רעד ךיז טדנעװ ? '!למשחו לגלג תולעמ ,, דיל םעד ןיא .עזומ

 -טעניימ םוא (היער) ןידניירפ יד טגערפ,, :טעּבעג טימ ןרעפס-למיה יד וצ

 ךימ טעוװ טנייפ רעד ,ןטכַאמש תולג ןיא ךָאנ ךיא לעװ גנַאל יװ,, :ןליוװ

 ןשיווצ ןצפיז ,רעניד סטָאג ,ךיא לע רענעגנַאפעג ַא יװ ןוא ןקירדעטנוא

 עפָארטס רעטייווצ רעד ןיא ''?ןסַאה יוזַא ךימ ןעוט סָאװ ,רדק ינּב יד

 ןיימ -- םיא ןופ !ימולש שורדו ,דידי ,םוק,, ?ןידניירפ,, יד טרעפטנע

 ןייז קלאפ ןיימ רע לָאז ,קילג ןיימ ןוא ץעזעג ןיימ טמַאטש -- ,דניירפ
 רעטירד רעד ןיא .(ינומהל וירסח בור למגיו) .'ןעקנעש דָאנעג סיורג

 הלילו םוי יתבהא קשחּב יכ, ;ארשי תסנּכ יד ןיוש טדער עפָארטס

 ןייז לָאז ,ןעקנעדעג םיא ןיא עּביל טימ ךיא וט טכַאנ ןוא גָאט --- והרכזא

 םיא טוט סע רעוו םעד ןיא טינ ךָאד טסעגראפ רע ;ןעמָארטש רימ רעּביא דָאנג

 רע :;אפוג רעטכיד רעד ןיוש טדער ןפָארטס עקידרעטייוו יד ןיא !ןפור

 -צע5 רעד ןיא ,ןטעּב דָאנעג סטָאנ םוא לָאז יז המשנ רעד וצ ךיז טדנעוו
 טימ ןעיירפ ךיז לָאז יז ,''ןידניירפ,, רעד ֹוצ ךיז רע טדנעוו עטָארטס רעט

 :שטנוו ןטיפ טקידנערַאפ ןוא ;(חישמ) דלעה ןטלייוורעדסיוא םעד}

 סדוד ,רַאה ןיימ זיא ןעמוקענ !ינודא דוד דולי אב :רמאיו ירוצ העבי,

 "'!גנילצָארּפש

 אוה ,ינואנ אב יכ העמשנ) עפָארטס-גנונעפָאה רעכעלנע ץנַאנ ַא טימ
 עקיכַארּפשייװצ סָאד ךיז טקידנערַאפ (ינילעי םילשורי לא ,ינודא דוד דולי
 טימ טרעלקרע רעטכיד רעד ּוװ * ('םסא הסמלא ןצחלא והייא,, דיל

 ,ןומזפו םיריש העמשא ,סוכו ןחלש ךורעת ןמית ,ןח תרבג יל,, :ץלָאטש

 ,"ןח תרבנ,, רעקיזָאד רעד ןיא ,''ןומראב הדוד הנפיש סומעת יח לכל איה

 ,.תירכתו םהיביואל דימשת ,תירחא הל ןתו ךמע תיראש לע ,יחלא ,הבוש, 1
 ,םיעבוק ןויבאו ינע ,םיעירמ ךינבל םה יכ םיִעׂשופ תועורז רבש ,םיעשר לע םעזב ףקשה
 ,"רפסב םתונוע הבתכ

 ,170 ,גנולמַאז רעכעלטפירשטנַאה רעד ןיא 2
 ,גנולמַאז,רעדיל רעכצלטפירשטנַאה רעד ןיא
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 ןעמאוצ ךיז ןטכעלפ ,'ןומזפו םיריש, ןרעה רעטכיד םעד טזָאל סָאװ

 יד ןוא לארשי תסנּכ יד ,עזומ יד ;עטּבילעג יירד עֶלַא סרעטניד םעד

 ישיש ,, דיל ןשיטסימ ןגנַאל םעד ןיא רעּביא ךיז טרזח ענענייא סָאד .חרות

 ירחש) טכַאנייּב ןוא גָאטיײב ץרַאה ןייז טיירפרעד "!ןירַאה,, יד ,1' תרבנ

 יז ;רעפעשַאּב ןקיצנייא םעד ןּביק רע טוט ריא טימ ןעמַאזוצ ,(יברעו

 ןייז ןיא ןקעוורעד טוט יז ,ןצפעל ענייז ןופ טרָאוו עקידעבעל סָאד זיא

 ענייז עלַא טכיײלַאּב ןוא ןגָאירַאפ רעיורט ןייז טוט ,טסייג סטָאג המשנ

 רעד טעּב ,טסייג ןיימ,, .(יביתנ יכלהמ הריאמה איה) ןגעטש ןוא ןנעוו

 קיטעז ;ןפַאש ןוא ןטכיד וט ךיא תעּב ,ןקעוורעד ןוא ןקרַאטש וט ,רעטכיד

 עקיניוא-ייש וד ,קיליווַאּב ;ןטרָאנ ןיימ ןופ ןעמולּב יד שירטפרעד ןוא

 סָאװ לָאז ;ןטלנָאװרַאפ ןוא ןעמערָא םעד עּביל ןוא דָאנעג טימ ,(ןיע תפי)

 :חרושּב עקיטכיל יד ןרעהרעד רימ ןלָאז ,הלואנה ץק רעד ןעמוק רעכינ

 טנייטש :ןלַאשרעד ףור רעד לָאז !טיילנַאב ןוהילא ןופ חישמ ןיא ןעמוקעג

 | ?"!גנַאזעג-לּבוי ַא טימ ןויצ ןייק ףיוא

 "?ןירַאה,, סרעטכיד םעד טסייה ?''לדה ינא,, דיל ןקיצרַאה םעד ןיא

 ןייז תעשּב עּביל סיורנ טױמ םיא רעביא קידנעטש טּבעװש יז ;חסדה

 ,(ינויגה תעשב ישאר ילע הסכמה ,הסדה תבהא דוסב) ןפַאש ןוא ןטכַארט

 ןצרַאה ןיימ ןיא טסעפ זיא --- רעטכיד רעד טרעלקרע --- עּביל סהסדה,
 נעט ..טירט עקיכליה עניימ טימ תולג ןיא רעדנַאװ ךיא תעּב ןדנוּבעג

 ןיא ןענייז ןעקנַאדעג ןוא ץרַאה ןיימ ,ןעקנעדעג ריא ןיא ךיא וט טכענ ןוא

 ךיא ,ןסעגרַאפ לנָאװ ןיא ןכַאמ רענעט עּכיל יד .ןעננַאפעג עּביל רעד
 רעדיל ערעדנַא ןיא 2 .גנַאזעג ןיא ןעלּכוי ןעוט ןידניירפ ןיימ טימ

 ןיימ) ''יתמויא,, ןוא ''המויא,, עטּבילעג ןוא ןירַאה סרעטכיד םעד טסייה

 - + "תולהת לא ארונל ריש רישל ,יתבהא ררועת יתמויא,, .(ענעביוהרעד

 -ביול ַא לָאז ךיא טרעדָאפ יז ,ןקעוורעד עּביל ןיימ טוט ענעּביױהרעד ןיימ

 5 "רומה רהב המויא , דיל םעד ןיא ,ןקיטכעמלַא םעד טָאנ ןענניז גנַאזעו

 ,ןטרָאד }

 ,40 ,ה ,םיצ ,ןָאזלעדיא ךרוד םכעלטנפערַאפ ?

 הרשקנ יבבל לע הסדמ תבהא ?

 ,,םיללוצ ימעפ הלונ ךותב ינאו
 הרכזא םיבידנ תב תיברעו תירחש

 ,םילהבנ קשחב ינויערו יבל

 הררועתא דודנמ תורימז םיענב

 ,וםילהוצ הנירב יתיערו ינאו

 ,גנולמַאז-רעדיל רעכעלטפירשטנַאה רעד ןיא 4

 ,ןטרָאד 5
(25) 
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 וצ ''רומה רה,, םעד ףיֹוא ''ענעּביוהרעד , ןייז ייּב רעטכיד רעד טרעדָאפ

 עשיטסימ ץנַאג ןיא .ןעגניז רעפעשַאּב םעד דיל-ּביול ַא טרָאד ןוא ,ןגייטש

 עזומ יד יװ ,1 'סדה היר, דיל םניא רעטכיד רעד טרעדליש ןּברַאפ

 ,ךיל טייוצ ַא ןיא ;טכַאנ רעד ןופ טימרעדניא טכוזַאּב םיא טָאה

 ;םילג תֹּב -- ''ןירַאה,, סרעטכיד םעד ןיֹוש טסייה ,2''םילג תב הדיחי,,

 ,ּביוט יד ןוא ,לארשי תסנּכ יד --- עזומ סרעטכיד םעד ןיוש זיא ָאד רָאנ

 סיוא טײרּפש ,ןרעטַאלפ טוט ,הניכש רעד ןופ לָאבמיס רעשיטסימ רעד

 טָאג רַאפ ןטעּב טוט ןוא (תולרוגה ילע) ''תולרונ יד, רעּביא לנילפ עריא

 8 .,,ןקיטכעמלַא םעד

 לעיצעּפס ןיזיבש ייּב טרעוו הניכש רעד ןופ לָאנמיס סלַא ּביוט יד

 טָאנ ּוװ ,'הבאת תונומא שיא הדודל הנוי, דיל שיטסימ ַא ןיא ןעגנוזַאּב
 עֶלַא ןוא ,רָאּפ-הלּכ תח טּבילרַאפ ַא יו טרעדלישעג ןרעוו הניכש יד ןוא
 4 ןריצַאּב ןוא ןענײשַאּב הלּכ יד ןעוט תוריפס ןעצ

 רעטרעוו עקיזָאד יד טימ --- טשוקעג ךימ טָאה רעוו ''?ינקשנ ימ,,

 ---חתבהא תוקישנמ ינקשנ ימ ,, .רעדיל סיזיבש עּפורנ עצנַאנ א ןָא ךיז טבייה

 -ביד רעד סע טדער סָאד .5 '?שוק-עּביל ַא טימ טשוקעג ךימ טָאה רעוו

 םעד ךָאנ ןעלמיה יד וצ טצכעל ןוא טקנעּב עכלעוו ,המשנ ןייז טימ רעט

 --- ''רסו חלונ ינאו ינקשנ ימ ,, .ןעמוקַאּב םולח ןיא טָאה יז סָאװ ,שוק-עּביל

 ןמימת ןיא,, ;ןּבירטרַאפ ,טלגָאװרַאפ ןיּב ךיא ןוא טשוקעג ךימ טָאה רעוו

 ךיל טייווצ ַא ןָא ךיז טגנַאפ יוזַא--- !ןגָאלק ןוא ןעמורּב ךיא וט דנַאל םעד

 תסנּכ רענמיּת רעד וצ רעטרעוו-טסיירט טימ ךיז טדנעו רעטכיד רעד

 ןעמוק ,ןזָאלרַאפ טינ יז טעוװו רעטּבילעג ריא זַא ,ןפָאה ףרַאד יז ;לארשי

 -םיד רעד זיא רעכיז ;'חרופ ץיצכ ונחישמ ץיצי, ןעוו ,גָאט רעד טעוו

 ןויי :רמאמ ידידי יפמ העמשאו חצופ רישו ןויצ רחל חלעא ,, זַא ,רעש

 יד ךיז טנָאלקַאּב סָאד ,יתלעגנ ינאו ינקשנ ימ ,, "'!חכֹוש ינא והילאו

 -מוא ןיּב ךיא ןוא ,טשוקעג ךימ טָאה רעוו -- ןמיּת ןופ לארשי תסנּכ יד

 ןמיּת ןיא .ןטכַאמש ךיא וט רדיק ןופ ןטלעצעג יד ןיא ;קיצומש ןוא ןייר

 יבצה ץרא וצ --- ןניױלפענקעװַא טרָאד ןופ רעּבָא זיא המשנ ןיימ ,ךיא ןיּב

 ךימ טאה רעוו --- '!?יתמלענ ינאו ינקשנ ימ , !ןטסולג ןידניא ַא יו יז טוט

 ןטרָאד

 ןטרָאד

 ,ןטרָאד

 רַאפ רעטכיד רעד טלַאה עּפָארטס?םולש רעד ןיא ,42 ,.בֹרַא .טיצ ,ןָאזלעדיא +
 ידיו תז ירישב םנ יפ ,דוסב ןיבי שיאל ףסוי דולי ריש הזו; :ןזייװּוצנָא קיטיינ

 .'הבחר יתעד ישפנ דידי םע יכ ,הנתכ

 ,גנולמַאז רעכעלטפירשטנַאה רעד ןיא 5

:: 
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 ש5  ףֶפ  ן



 87 ןריי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 יד סע טמולח סָאד !ןליױהרַאפ ןוא ןגרָאּברַאפ ךָאד ןיּב ךיא ,טשוקעג

 ןוא ,עּביל ןופ ץַאְלַאּפ םעד ןיא ןטּבילעג ריא ייּב זיא יז זַא ,לארשי תסנּב

 יד טשטנעּב רעטכיד רעד .ןעגנונעפָאה עטסנעש עריא ןענייז טליפרעד

 דיל ןייז קנַאשעג-שוק סלַא ריא טגָארט ןוא ,םולח ןסיז ריא ןיא עטבילעג

 .רעדילךגָאלַאיד ךס ַא יזיבש ךיוא טָאה ױזַא ארַאגַאנ יו ,1 ןגעקטנַא

 ךַארּפש-תימלוש רעד ןיא סיוא טסיג לארשי תסנּכ יד עכלעוו ןיא ,ןץּבירשעג

 רעד ןיא ןיא שיּפיט .ןטּבילעג ןכעלטענ ריא וצ עביל עקידנענערב ריא

 :טרעלקרע עטּבילעג יד .''קפוד ידוד לוק,, :דיל-עּביל סָאד טכיזניה

 .ידידיל החתפא -- קפוד ידוד לוק

 :ודוד לא הרמוא -- קוחרמ הנעא

 ידשמ הקנית -- קקותשמ אהת םא

 .ידעלג ירצמ -- קותמה שבדמ

 : טרעפטנע רעטּבילעג רעד

 !המת המיענ תַא -- יתיער השיחה

 ,המח לנלנכ תַא -- יתלב םומ ךּב ןיא

 .אמא תיב רדח לא --- יתא אנ יכלת

 ךל, :תימלוש ןופ רעטרעװ יד טימ טרעפטנע עטּבילעג יד ןוא

 2 "!ירוד הורנ

 ןטניפעג רעדיל-עּביל-ןגָאלַאיד עקיזָאד יד טימ טפַאשהבורק רעטנעָאנ ןיא

 סָאװ ,ןזיוועגנָא לָאמ ערערעמ ןיוש ןּבָאה רימ ,רעדיל-הנותח סיזיבש ךיז

 ןכעלטכעלשענ םעד ןּבענעג ןּבָאה חלּבק יִלעּב יד שובל ןשיטסימ א רַאפ

 םעד ןיא ,עינָאמערעצ-הנותח רעד ןיא ;ּבייװ ןוא ןַאמ ןשיווצ רעקראפ

 רעד ןשיוצ דנוּב ןקילייה םנופ לָאּבמיס םעד ייז ןעעז ,רָאּפ-הלּכ-תח

 ;לארשי תסנּכ רעד ןוא ה"ּכקה םעד ןשיװצ ,הניכש רעד ןוא טיײהטָאנ

 יד ןָא טנָאז סָאו ,חישמ לש רפוש םעד ייז ןרעה קיזומ-הנותח רעד ןיא

 ןגָארט רעדיל-הנותח סיזיבש עלַא טעמּכ .הלואג רעקידלַאּב ןופ הרושּב

 -וצ ןביוא סָאד .רעטקַארַאכ ןשיהישמ-לַאנָאיצַאנ ,ןשיטסימ ןקיזָאד םעד

 יו ,דיל-הנותח א ךיוא זיא ''הסדה תבהא,, דיל עשיריל-שיטסימ עטריט

 : עפָארטס יד תודע םעד ןנעוו טנָאז סע

 הרבה הרישב ,שדוק תדע ,וניּב

 .,םיללכנ הפְחֹּב הלכו ןתח

 םולחב הלונס תֶרֶבֹח יַנֹּפ קַשָא 1

 ,תמתוח ומכ וריש בתכב

 ,7 || ,'תומושרג ן83 ,| ,ריּפס ןבא :עז 7
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 ןת,, :ריל-הנותח ןייא ןיזיבש ייּב ןָא ךיז טּבייה רעטנומ ןוא שימרוטש

 ,דניירפ ןיימ ,רעכעּב םעד רימ ביג --- '!ידיל סוכה הנת םג ,ידידי ,יל השישא

 רעד טוט ךיילנ רעּבָא 1 '!טנַאה ןיימ ןיא ביג ןייוו טימ רעכעּב םעד

 ףוסאי ..הרהמ ֹומע הלאגי ,הרפשב ןכוש הלאשא , ;ןענָאמרעד רעטכיד

 ןיא, ;רעטכיד רעד טרעלקרע דיל-הנותח רעדנַא ןַא ןיא ''!ידודנ ?כ תא

 עּביל עכעלכײלגרַאפמוא יד ןעקנעדענ ךָאד ךיא וט דיירפ ןופ לָאז ם ע ד

 .(חרחבנ רשא ןויצ תבהא -- הרכזא לבא --- החמש םוקמ הז) ''ןויצ ןופ

 רע םלוע ןטלמאזראפ םעד רע טנַאמרעד דיליהנותח רעדנַא ןַא ןיא ןוא

 ,םכתרדהב חמשא ,שדוק םע) ןעקנעדענ ןויצ ןיא החמש רעד ףיוא לָאז

 2 "'םינועמ ןכוש דסח הוקא , דיל ןייז זיא שיּפיט .(םכתחמשב ןויצ וריכזה

 טָאג ייּב טעּב רעטכיד רעד ןכלעוו ןיא ,דיל זעינילערדלַאנָאיצַאנ ַא זיא סע

 ןטימ ,לגָאװ ןייז ןיא קלאפ ןקילייה םעד ףליה עקידלַאּב ןקיש לָאז רע
 ךיילג ייז ןוא עטײרּפשעצ ןוא עטייזעצ יד ןעלמַאזרַאפ רע לָאז רפוש לוק
 רימ ןרעוו ןפָארטס-סולש יד סיוא טשרע ןוא ;* ןעגנערּב ןויצ גרַאּב םוצ
 :דיל-הנותח א ךיז רַאפ ןּבָאה רימ זא ,רָאוװעג

 םינושש יבל יריכזה הדועת

 ,םידורמה םיינע יחמשו

 םינתחו תולכ שישת זא

 ,םידרו תנשושו בוט ןייב

 דנוב םעד שיטקַאפ טנניזַאב "חישב ?להא , דיל-הנותח סָאד
 ןייז ,ןויצ תֹּב ,גיניק ןייד וצ גניז, ,לארשי תסנּכ ןוא ה''בקה םעד ןשיווצ
 -עּביל יד גרעּב יד רעּביא ןיוש ךיז ןרעה סע :ןעמוקעג ןיוש זיא ףליה
 טָאה ױזַא םערָאװ .הרושּב עקיטכיל יד ןָא טגָאז סָאװ ,רשבמ ןופ טירט
 ןזױּפשטנַא ןוא םילשורי ןייק קירוצ םוא ךיז רעק ךיא , :טגָאזעג טָאג
 ךיירפ יד 4 םימחר ןוא דסח טימ ,טּפשמ ןוא קדצ טימ ךיד ךיא לעוו
 ,הרושּב רעד טימ ןדנוּברַאפ גנע רעטכיד רעזנוא ייב זיא הלּכ"תח ןיֹופ
 :יּבׁשּת ןופ איבנ רעד ןעגנערּב טעװ סָאװ

 ,170 ,גנולמַאז עכעלטּפירשטנַאה 1

 ,214 ,ןטרָאד 2

 רפוש לוקב ,םינוכנ ינבישת ןויצ רחל ,םידודנ שדוק םעל ךעשי חלשפ 5
 ,"םירוזפה ץבקת

 ,רשבמ ילגר םירהה לע װאנ המ ,,אב ךעשי הנה ,,ןויצ תב ךלמל ירמז, 3
 יל ףךיתשראו .,.םימחרב םילשוריל יתבש +'ד רמא הכ ! רמאל םימוחינו בומ עימשמ
 ,"םימחרבו דסחבו טפשמבו קדצנ
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 ,יבל ילע הלע ןתח שושמ

 י 1 !יבשת ,הרשב םוק הלכפ

 :ןמיּת ןופ רעטכיד רעד סיוא טפור דיירפ טימ ,זַאטסקע טימ ןוא

 ,ץרא ףנכמ ריש יתעמש

 * !ץרפ דולי ךלמ :רמוא ?וק

 .הרֹוׁשּב עקיטכיל יד טכיירגרעד ןמיּת ןטייוו םוצ זיּב ןַאד טָאה סָאד

 "סייה רעד ,רעטרַאװעג גנַאל רעד ,ןזיוװַאּב ךיז טָאה רע ,ןעמוקענ זיא רע

 רעד ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה ַארָאּפסַאיד רעצנַאנ רעד רעביא !רעטרַאנעג

 ..!יבצ יתּבש ,חישמ רעייַא ,ךיא ;ףורפיוא רעצלַאטש

 52 ,} ,,"תימושרפ 1

 ןטרעהרעד דיל ַא ךיא ּבָאה דנַאל קע ןופ 2

 !ןענישרעד זיא ךלמ רעד :הרושּב יד ןָא טנָאז סע



 לטיּפַאק רעטסקעז

 .ומרָאּפײשינַאּפש יד -- ,הלּבק רענַאירול רעד ןופ גלָאפרעד רעסיורג רעד

 רעטנעצירומלוק רעשידײ רעײנ רעד -- ,דנַאלרעדינ ןיא ןענַארַאמ עשיזעג

 קחצי -- ,'חוקתה יריסאק ןַײז ןוא וסנעּפ ףכוי -- .סַאדרעטסמַא ןיא
 -- .הביבס רעשינַארַאמ רעד ןיא קיטסימ עשיחישט יד - ,וקיסנופ בהוּבא

 "לארשי הוקמ ןייז ;חישמה תַאיִּב ףױא גנונעּפָאה ןייז ןוא לארשי ןּב השנמ

 ייד םהרבַא -- ,הלּבק רענַאירול רעד וצ גנויצַאּב ןייז } םייח תמשנ, ןוא

 םדא, ןשלמיה םעד ןשיװצ טּפַאשעבורק יד--,"םימשה רעש, ןייז ןוא הר ריא

 .רַאֿפ ןייז ןוא עזָאניּפש ךורב -- .ןשטנעמ ןשידרע םעד ןוא ?ןומדקח

 ,םומנדי םוצ ךיז ןטלַאה

 סעגערּב יד ףיוא ןהָאװעג ןרָאּבעג ןיא סָאװ ,הלּבק סאירול קחצי

 םענעפרָאװרַאפ ןליטש םעד ןיא ןגיוצענפיוא ןוא ,סולינ ןקידתודוס םנופ

 5כב תונוחצנ עקידנצנעלנ יד ןטלַאהענּפָא דלַאּב טָאה ,לילג ןופ עלעטעטש

 טײרּפשרַאפ עינרענע סיורג טימ ןּבָאה ''י"ראה ירונ, יד .לארשי תוצופּת

 -רעד ךיז דלַאּב טָאה יז .רעדנעל עלַא רעּביא חרוּת עשיטסימ סניּבר רעייז

 טיירפשרשפ ךיוא קיטייצכילנ ,עילַאטיא ןיא רעננעהנָא עסייה ןּברַאװ

 עשילוּפ יד ןיא ץוּביק ןשידיי ןטסדנטיידַאּב םעד רעּביא חלשממ ריא

 םעיינ םעד ןיא טריּפשרעד דלַאּב ךיוא ךיז טָאה העּפשה ריא ןוא ,תונידמ

 ןשטייד םנופ סענערּב יד ףיוא טעדליּבעג ךיז טָאה סָאװ ,רעטנעצ ןשידיי
 םנופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא .,דנַאלרעדינ ןשיטנַאטסעטָארּפ םעד ןיא ,םי
 יד רַאפ טלקמה ריע,, רעקיצנייא רעד ןעוועג עילַאטיא זיא ה"י ןט6

 -טינאפמש רעד רַאפ ןטלַאהַאּבסיוא טנַאקעג ךיז ןּבָאה ייז ּוװ ,ןענַארַאמ
 יװ רעּבָא םעד טניז .םילּבחמ עריא טימ עיציזיווקניא רעשיזעגוטרָאּפ
 ןיא ןוא ןניטשַאּב לוטש ןכעלטסּפיוּפ םעד טָאה ַאּפַארַאק יאנק רעד
 ןענייז סע ןכלעוו ףיוא ,ןפיוהרעטייש רעד טרעקַאלפעגפיוא טָאה ַאנַאקנַא
 רַאפ ןרָאװעג עילַאטיא ךיוא זיא --- תונּברק רעקילדנעצ יד ןעמוקענמוא
 עכעלטסירק עקירעּביא יד יװ ךעלרעטומפיטש רעקינייוו טינ ןענַארַאמ יד
 עיצקַאער עשילױטַאק עצרַאװש יד יו ,םעדכָאנ רעּבָא דלַאּב .רעדנעל
 ןענַארַאמ יד ןּבָאה ,טײרּפשרַאפ עילַאטיא ץנַאנ רעּביא ןעלגילפ עריא טָאה
 םעד ןופ ץניוװָארּפ רענעזעוועג רעד ןיא ןענופעג ''טלקמ  ריע,, םעיינ ַא
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 ןִא ךָאנ טָאה סָאו ,דנַאלרעדינ ןיא ,ןטייוצ םעד פיליפ ןעמאזיורג

 ךלַאּב ןוא ,ןּברָאװרעד טייקידנעטשּבלעז ריא פמַאק ןשידלעה ןקידתונשקע

 ףוס םוצ ןיוש .ץנַארעלָאט ןוא טייהיירפ ראפ גנוטסעפ עיירט יד ןרָאװעג
 ןופ רעטנעצ םניא טעדליבעג ןענַארַאמ ענעפַאלטנַא יד ןּבָאה ח"י ןט6

 יד ןיא ,דלַאּב ןיא סָאװ ,עינָאלָאק עניילק ַא ,םַאדרעטסמא ןיא ,דנַאלַאה

 רעכייר ַא ןיא ןסקַאװעצ ךיז ,ה"י ןט1/ םנופ רעקילדנעצרָאי עטשרע

 -עגנָא יד ,םיבשוּת עיינ עקיזָאד יד עקַאט ןוא .חליהק רעשידיי רעקידנעילּכ

 טינ ןּבָאה ,ןענַארַאמ ענענורטנַא לַאנוטרַאּפ ןוא עינַאּפש ןופ ,ענעפָאל

 לענש ױזַא ןּבָאה עירטסודניא ןוא רחפמ רעד סָאװ ,ןפלאהעגטימ קיניײװ

 טָאה הנידס עמערָא עניילק עקיזָאד יד ןוא דנַאלרעדינ ןיא טילבעגפיוא

 טינ .קרַאמ-טלעוװ ןפיוא עלָאר עקידנשרעה יד ןליּפש וצ ןּביוהעגנָא דְלַאּב

 יד ןּבָאה ןטייקיעפ עלעיסנַאניפ ןוא "עמיטכייר עלעירעטַאמ זיולב רעּבָא

 יד ןשיווצ .תורצוא עלערוטלוק ךיוא טרעיינ ,טכַארּבעג ךיז טימ ןענַארַאמ

 -נַאֹּב רעסיוא ןענייז לזניאּבלַאה ןשִיענעריּפ םעד סיוא רערעדנַאװרעּביא

 :ןטפערק עטנענילעטניא ליפ ךיוא ןעוועגנ רעמענרעטנוא עקיעפ ןוא ןריק

 -עמ עכייר קנַאדַא ,רעטכיד ןוא ןטַארעטיל ,רעשרָאפ עטנרעלעג ,םיריוטקָאד

 ,טנַאה רעקיּבעניירפ ןוא רעטיירּב טימ טציטשענ ןּבָאה סָאװ ,ןטַאנעצ

 -ינַאגרָא םונ טנדרָאעגנייַא דלַאּב הליהק רעמַאדרעטסמַא עגנוי יד טָאה

 ןוא ןעיירעקורד עלופטכַארּפ ,ןקעטָאילּביּב עכייר ,ןטלַאטשנַאנרעל עטריז

 רוטלוק רעשידיי ןופ רעטנעצ רעטסקיטכיוו רעד ןרָאװעג ןכיגניא זיא

 םייּב ,רעירפ ןיוש ןּבָאה ריס .עּפָארייא רעקידברעמ-ןופצ ץנַאג רעביא

 יו ,ןזיוועגנָא ,אֹתוּכז השמ ןופ טייקיטעט עשירַארעטיל יד ןעלדנַאהַאּב

 -טסַאו רעיז וצ עּביל ןוא טײקרַאבקנַאד טימ לופ ,ןענַארַאמ יד יוזַא

 רעייז ןיא ןסענרַאפ טנַאקענ טינ ךָאד ןּבָאה ,םייה רעיינ רעכעלדניירפ

 ריא טימ ,רעטומפיטש עקידתונמחרבמוא עמַאזיורג יד ,דנַאל-טרובעג

 .הפוקת-ץנַאלג ריא טּבעלעגרעביא טלָאמעד טָאה סָאװ ,רוטַארעטיל רעכייד

 ןומ .טרעדנוהרָאי רענעדלָאג, רעד ןּביױהעגנָא ךיז טָאה טלָאמעד רדָארג

 -ענפיוא ?ופטכארּפ ױזַא טָאה סָאװ ,עמַארד רעלַאנָאיצַאנשינַאּפש רעד

 -עד-עּפָאל :םינואנ ייווצ יד ןופ ןלַארטש עראּברעדנּוװ יד רעטנוא טילּב

 - יפ םעד ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג עקַאט טָאה סָאד .ןָארעדלַאק ןוא ַאנעװ

 רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןענַארַאמ יד ןופ ןפַאש ןשירארעט

 רעשידנעלַאה רעד ןופ ץוש רעד רעטנוא לגענ עקיטולּב סעיציזיווקניא

 עצנַאג ַא ןענַארַאמ ענעפָאלטנא יד ןשיווצ ןזיוואב ךיז טָאה סע .קילּבוּפער

 רעדיל עשיריל ןיא ךַארּפש רעשינַאּפש ףיוא סיוא ןסיג סָאװ ,רעטכיד לָאצ

 טיול ;םייח:טרוּבעג רעכעלרעטומפיטש רעייז ךָאנ ןעקנעּב ןוא ייוו רעייז

 -רָאּפ ןוא עינַאּפש ןופ יד ןפַאש רעקיסַאלק עשינַאּפש יד ןופ רעטסומ םעד



 גרעבניצ ,י ר"ד 02

 ןייא .סעידענַארט ןוא ןעמַארד ,ןעמעָאּפ עשיָארעה ענעפַאלטנַא לַאנוט

 ,סעמַארד קיצנַאװצ ןוא עכעלטע טסַאפױַאפ טָאה ץעמָאנ ץעקירנע ַאינָאטנַא

 ,ןָארעדלַאק רודדןּב ןייז ןופ העּפשה יד טלוּב ץנַאג ךיז טליפ סע עכלעוו ןיא

 -םידוּפ ,, א ךיוא ,עשילּביּב עקינייא ךיז ןעניפענ סעמארד סצעמָאג ןשיווצ
 ,"ט0106018 1800058 06 ת2ותגמ ץ 21014600ג9+4 ןעמָאנ ןרעטנוא ''עידעמָאק

 ָאליוּפ) ןרושי לאוער ןַארַאמ רעשיזעגוטרָאּפ רעד ,רעטכיד רעטייווצ ַא ===
 ןעמ עבלעוו ,/'גרעּב ןּביז יד ,, עירָאטַארַא ןַא טסַאפרַאפ טָאה (אניּפ יד
 מא רעד ןיא 1024 ןיא טייהננעלענ רעכעלרעייפ ַא ייּב טליּפשעג טָאה

 .1 "בקעי תיּב , לוש רעמַאדרעטס

 ןרָאװעג טכַאמעג ךיוא ןענייז ןזיירק-ןשנַארַאמ עשירַארטיל יד ןיא

 יד רוטַארעטיל רעשיערּבעה רעד ןיא ןצנַאלפרַאפ וצ ןווורּפ עטשרע יד

 ןופ םענייא ןגעוו .עמַארד יד -- ןֿפַאש ןשיטעָאּפ ןופ טכורפ עטספייר

 ןיוש רימ ןּבָאה ,''םלוע רוסי,, סאּתוּכז חשמ ןגעוו --- ןוװּורּפ עקיזָאד יד

 ןיא ןּבילּבעג ןיא עמַארד סאּתוּכז רָאנ .לייט ןקידרעירפ םעד ןיא טדערעג

 ,ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצ רערעיינ רעד ןיא טשרע זיא'ס ןוא ,די-בתּכ

 סָאװ ,קרעוו שיטַאמַארד שִיערּבעה טייווצ ַא טאהעג טָאה לזמ רעדנַא ןַא

 -נעצ סלא .?וסנעּפ ףסוי ,רודדןֹּב רערעגניי ַא סאּתוּכז טסַאפרַאפ טָאה'ס

 -ןענַארַאמ ןייז טימ ןעמַאזצ ןעמוקעגנָא ַאסנעּפ ףסוי זיא דניק קירָאי

 -םומ רעד ןיא ןניוצרעד ךיז ןוא ,םַאדרעטסמַא ןייק 1000 ןיא עילימַאפ

 החנשה רעד רעטנוא ,'הרוּת דומלּת, ?לוש רעקיסַאלקנּביז רעטפַאהרעט
 טָאה ננילגנוי רעקיראי-1/ סלַא .רַאילוגַאיד השמ ןוא בהוּבַא קחצי ןופ

 ,"הוקּתה יריסא,, עמַארד עשירָאנעלַא עקיטקַא-יירד ןייז טסַאֿפרַאפ וסנעּפ
 ---גנוניישרעד עכעלנייוועגרעסיוא ַאזַא ,1078 ןיא קורד ןופ סױרַא זיא סאו
 טכַאמענ טָאה -- ךַארּפשי-לּביּב רעד ףיוא ןזרעפ ןיא קרעוו שיטַאמַארד ַא
 ןוא ,םַאדרעטסמַא ןופ ןזיירק עשירַארעטיל יד ןיא םשור ןקיטלַאװג א
 םעד םיחבש ןעננוזעג תולעּפתה טימ ןּבָאה ןטארעטיל קיצנַאװצנואנייא

 .ןזרעפ עשינַאּפש ןוא עשינײטַאל ,עשיערבעה ןיא רעטכיד ןגנוי

 ;:ץלָאטש טימ סיוא טפור רעקירינענַאּפ עקיזָאד יד ןופ רענייא

 ןיא רעמענלײטנָא טכַא יד ןופ ןעמענ יד ןרָאװעג םיחענפיוא וליּפא ןעניײז םע 1
 .בעה רעד םיױל ןריטיצ רימ) 20 ,םידרפמ יד ,גנילרעזיק עז ,עירָאטַארָא רעקיזָאד רער
 .רעטַאעט רעשידי ןופ עטכישעג, ,רעּפיש .י ר"ד ,ךיוא עו ;(גנוצעזרעּביא רעשִיער
 ,124 ,| ,,םסנוק

 ןעמָאנ:ןעילימַאפ ןייז רעטנוא רוטַארעטיל רעשינַאפש-שידײ רעד ןיא טנַאקַאּב 2
 עטריטיצ ,גנילרעזייק ײּב עז ,קרעװ עשינַאּפש סַאגעװײַאל יד ףסוי ןגעװ ,ַאגעװײַאל יד
 ,82--81 ,קרעוװ
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 יכעה יד סיֹורַא ןענױוטַאק ףיוא ןטשרע םוצ טערט ץלָאטש ןוא רעכיז

 .1 'עזוומ עשיער

 דָאנעלא ןַא זיא קרעוו סוסנעּפ זא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןֹּבָאה רימ

 רעטקַארטסּבַא רעד --- "ךלמ,, רעד זיא רוניפ עלַארטנעצ יד ,עמַארד עשיר

 רעד .ערהירצי ןטימ בוטיוצי רעד המחלמ ןריפ סע ןכלעוו ןיא ,שטנעמ

 רעד ,הילש רעשלמיה רעד ןוא ''תמא, רעד ,"החנשה,, יד ,''לבש ,

 ןטש רעד רָאנ ,רשיה ךרדּב ןייג לָאז שטנעמ רעד ךיז ןסיילפ --- ךאלמ

 -ףצי ןטימ שארּב ,תווַאּת עטכעלש סנשטנעמ םעד --- רעניד ענייז טימ

 ןשטנעמ םעד ןליוװ ,יורפ רענעסַאלעגטיוא רעד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ערה

 יד ןשיװצ ףמַאק רעד .דניז ןופ ץענ רעד ןיא ןעגנַאפ םיא ןוא ,ןריפרַאפ

 "סייג עזייב , יד ןֹופ סענירטניא יד ,שינרעטסניפ ןיוא טכיל ןופ םיחולש

 םנופ ןוחצינ רעקיטלינדנע רעד ןוא גלָאפרע רעקילייווטייצ רעייז ,רעט

 רעד ןופ ''עיצקַא עצנַאנ יד טײטשַאּב םעד ןיא -- תמא םעד ןוא לכש

 ."הוקּתה יריסא,, עמַארד

 "'הוקּתה יריסא,, רעד ךָאנ זיא ,גנילגנוי ןקיראי-17 ַא ןופ קרעוו טֿלַא

 -אּבמוא ןוא ווָיִאנ וצ זייוורעטרע זיא םרָאפ יד ;ןטכורפ עקיטייצמוא ןַא

 ,גנוּבַאנַאּב טימ שטנעמ א זיא רעסַאפרַאפ רעד זַא ,ךיז טליפ ךָאד ,ןפלָאה

 ןשבַאנַאב ןקיטפנוקוצ ַא ןופ גָאזנָא ןַא זיא קרעוודסגנילטשרע ןייז ןוא

 -ניא רוטַארעטיל עשיערּבעה יד רעטעּפש רעּבָא טָאה וסנעּפ ,רעטכיד

 .ןּבילּבעג ךשמה ַא ןָא זיא ווּורּפ רעטשרע ןייז ןוא ,ןזָאלרַאפ ןצנַאנ

 ןטַארעטיל קיצנַאװצ רעכעה זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבאה רימ -

 .עמַארד עטקורדעג עשִיערּבעה עטשרע סָאד ןעגנוזַאּב רעדיל-ּביול ןיא ןּבָאה

 עקיױָאד יד ןופ רענייא .שִיערּבעה ןיא טסַאפרַאפ ןענייז רעדיל בור סָאד

 .טימ ןעוועג םש-הנוק ךיז טָאה ,ָארעװלע יד המלש ,רעטכיד עשיערבעה

 ענעגייא ענייז רָאנ ;''תולבנ תורשרש , טסנוקטכיד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןייז

 ןשיטעָאּפ םוש ןייק ןֹּבָאה ,םירבח ענייז ןופ רעדיל יד ךיוא יו ,רעדיל

 ךיוא טָאה סָאװ ,וקעסנָאפ יד בהוּבַא קחצי ,יּבר סוסנעּפ זיולּב .טינ טרעוו

 טנידרַאפ טָאה ,עמַארד-ננילטשרע םרעליש ןייז ןעגנוזַאב תולעּפתה טימ

 .רעשיערּבעה רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןרעוו טנַאמרעד לָאז ןעמָאנ ןייז

 ןטנעמָאמ עשיטשמארד םימ ךייר ץנַאנ זיא ןּבעל סבהוּבַא .רוטַארעטיל

 -טנַא ןרעטלע ענייז טימ רע זיא 2 דניק ןייֿלק םֵּכא ,ןעגנוּבעלרעביא ןווא

 14מ0סנמ 1160146 1801 ןג1006011 2154 ס0(םשזת0 }

 {זזזװחס06 1761100 161:0606 2801 146

 רעטייװצ רעד ןיא .,עמַארד םוסנעפ ןופ עּבַאנסױא רעטשרע רעד םיול ןריטיצ רימ

 ,רעדיל:ביול עלַא יד ןלעמ עּבַאנםױא

 יַארעדורטסַאק םָאטש רעד ןיא 1605 ןיא ןרָאּבעג ןיא בהוּבַא קחצי 2
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 ןיוש טָאה סָאװ ,עיציזיווקניא רעד רַאפ ארומ סיוא לַאנוטרַָאּפ ןופ ןפָאל

 ןגנַאפ ךָאנ .עילימאפ ןענַארַאמ רעקיזָאד רעד ףיוא גיוא ןַא ןפרָאװעג

 -רעטסמא ןייק טגנַאלרעד ךיז עילימַאפ עטלגָאװרַאפ יד טָאה ןייז דנו-ענ

 רעד רעטנװא גנויצרע ןעמוקַאּב קחצי רעגנוי רעד טָאה טרָאד ןוא סָאד

 ןזיווַאּב טָאה בהוּבַא קחצי ,לאיזוע קחצי ''םכח,, ןטְלַא םעד ןופ החנשה

 טניורקעג םיא ןעמ טָאה רָאי 21 וצ ןיוש זַא ,ןטייקעפ עדנצנעלג ענױזַא

 רענייא סלַא טמשענ טלאמעד ןיוש רע טָאה ךיוא ;'םכח,, לוטיט ןטימ

 סלַא ןדַאלעגנײַא ןבהוּבַא ןעמ טָאה 1642 ןיא .רענדער עטסדנצנעלנ יד ןופ

 ,ָאקוּבמַאנרעּפ טָאטש רעד ןיא עיליזַארּב ןיא הליהק רעיינ רעד ןיא בר

 בהוּבַא .דנַאלָאה ןופ חלשממ רעד רעטנוא ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה סָאװ

 ןטנרעלעג םעד  ,דניירפ ןייז טימ ןעמאזוצ עיליזַארּב ןייק ןרָאפענ זיא

 יד .ןדיי טרעדנוה עכעלטע ךָאנ טימ ןוא ,רַאילונַא יד השמ רעקיטַאמַארג
 ןכַארּבעגסיױא טָאה דלַאּב .לזמ רעוש ַא טַָאהעג רעּבָא טָאה הליהק עגנוי

 .ןגײלפױרַא טלָאװעג טָאה עכלעוו ,לַאנוטרָאּפ ןוא דנַאלָאה ןשיווצ גירק ַא

 -ןטיָאּפ טימ טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד .עיליזַארּב ףיוא טנַאה ריא

 וד .עינָאלָאק עשיזענוטרָאּפ 8 ןרָאװעג זיא עיליזַארּב ןוא ,ןוחצינ סלַאנ

 -ַאזוצ טָאה בהוּבַא קחצי ןוא ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאפ טזומעג ןַאד ןבָאה ןריי

 ןייק קירוצ ךיז טזָאלעג ןדיי ענעּביױטעגסיױװַא עקירעּביא יד טימ ןעמ

 .עּפָאריײא

 גנַאלקּפָא ןפרַאש א ןעניפעג ןעגנובעלרעּביא עשינַארט עקיזָאד יד

 רכז ,, רעטרעוו יד טימ ןָא ךיז טּבייה סָאװ ,גנולמַאז רעניילק סבהוּבַא ןיא

 עקיטכרָאפסטָאג ןיא .1 "?לארשי תיבל בוט ברו לא תואלפנל יתישע

 אנוש רעמַאזיוהנ רעד סָאװ ,קערש םעד בהחוּבַא קחצי טּבײרשַאּב רעדיל

 -ַאלַאּבטָאטש רעד תעשּב גנורעקלעפַאּב רעשידיי רעד ןיא טקעוװרעד טָאה

 הרצ תעּב טסַאפרַאפ טָאה רע סָאװ ,תוליפּת יד ךיוא טגנערּב רע ;גנורעג

 ןגעו בהֹוּבַא טלייצרעד תולעּפתה סיורג טימ .חליהק רעצנַאג רעד רַאפ

 ייווצ ןעמווקעגנָא טייצ רעטכער רעד וצ ןענייז'ס סָאװ ,דָאנעג סיורג סטָאג

 רעד ןיא .טעװעטַארעג אנוש םנופ ךיז טָאה הליהק יד עכלעוו ףיוא ,ןפיש

 וּתעשֹּב טָאה בהוּבַא סָאװ ,רעדיל ערעדנַא ךיוא ךיז ןעניפענ גנולמַאז

 ץוצינ ַא ןעוועג זיא בר ןקיזָאד םעד ןיא זַא ,תודע ןגָאז ייז ןוא ,טסַאפרַאפ

 -ַאֹּפ רעזעיגילער רעקרַאטש רעד זייוורעטרע ךיז טליפ סע .רעטכיד ַא ןופ

 .ןכייה עשלמיה יד וצ טּבערטש סָאװ ,המשנ רעקיּבילג ףיט ַא ןופ סָאט

 טָאה םייצ רערעײנ רעד ןיא טשרע ןוא דיינתֹּכ ןיא ןּבילּבעג ןיא גנולמַאז יד 1

 יד סָאװ ,תורצ יד ןנעװ .,174-155 ,ן} ,'ןרנֲה; ןיא גנילרעזייק ,מ טכעלטנפערַאּפ יז

 ךיוא טלייצרעד ,רעזעגוטרָאּפ יד ןופ ןוחצינ ןכָאנ עוליזַארּב ןיא טּבעלעגרעּביא ןּבָאה ןדיי

 ,"םימשה רעש, 'צ עדעורָאּפ רעד ןיא בהוּבַא
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 :רעדיל ענייז ןופ םענייא ןיא רעטכיד רעד סיוא טפור טסיזמוא טינ ןוא

 יד רעּביא לָאז ךיא ,לנילפ-רעלדָא ,רעניימ רעפעשַאּב וד ,רימ ּבינ ,ךא,,,

 ןוא ןעז לָאז ךיא ,ןעילפ ךיא לעװ ןעלמיה יד ןיא ךיוח ;ןגייטש סנקלָאװ

 םעד וצ רענייא ןפור ןוא ןזיירּפ םור ןייד ןעוט תונחמ-םיכאלמ יוװ ןרעה

 | 1 "!תואבצ 'ד שודק שודק שודק :;ןטייווצ

 ןוא רעדיל ענייז ןיא זיױלּב טינ רעּבָא טייטשאּב טייטַאב סבהוּבַא

 -יא רעשיערּבעה ןייז טימ ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יו ,טָאה רע .םיטויּפ

 קיטרַאננייא ןַא רוטַארעטיל רעשיערבעה רעד ןיא טריפענניירא גנוצעזרעּב

 ןוא ןעגנויושנא יד טימ ןטכַאלפענפיונוצ גנע ןיא סָאװ ,קרעוו שיטסימ

 ןוא רעננעהנָא יד ייּב ןעמוקַאּב טָאה חלּבק רענַאירול יד סָאװ ,ןצנעדנעט

 ...גנונעוװַאּב-יבצ-יתבש רעד ןופ רעקיטערָאעט

 -לוק ןקיטכיו א דַאמ סָאװ ןיא ,ןזיוועננָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 טייצ רעכינ א ןיא זיא םַאדרעטסמַא ןיא הליחק עשידיי יד רעטנעצ ןלערוט

 ,טייהיירפ רעזעינילער ןוא ץנַארעלַאט ןופ רעפסָאמטַא יד .ןסקַאװעגסיױא

 -- טלעוװ רעלערומלוס רעכעלרעסיוא רעד טימ רעקרַאפ רעטנעָאנ רעד
 -רעטסמא ןיא ץנענילעטניא עשידיי יד סָאװ ,ןפלָאהעגטימ טָאה ץלַא סָאד

 ןסיוו ןוא גנודליּב רעשיעּפָארייא ןופ ךייח רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא םַאד

 ןענייז ןענַארַאמ ענענורטנַא עיציזיווקניא רעד רַאפ יד .טייצ רענעי ןופ

 ,סָאד ןוא ,ךריק רעשיליוטַאק רעד ןופ ןעמנָאד יד ףיוא ןסקַאוװעגפיוא
 ,הנומא יד ןפרָאװענּפָא ךעלדנע ןוא טכוזעג ןוא טלּבירנעג ןּבָאה ייז סָאװ

 יז ןיא טָאה סָאד -- ןניוצענפיוא זייוודניק ייז טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא

 . ןקידירּפַאּב טינ ךיז ןָאק סָאװ ,קנַאדעג-רעשרָאפ ןשיטירק םעד טקעוװעג
 ןעננומיטש ןוא ןצנעדנעט יד טָא ןוא .הרוסמ רענעמונעגנָא רעד טימ

 סע ןענייז הליהק רעמַאדרעטסמַא רעד ןיא סָאװ ,ןעוועג םרונ סע ןּבָאה

 ַאטסָאקַא לאירוא יוװ ןשסילַאנַאיצַאר רעקיטּפעקס עניױזַא ןסקַאוװעגנסיױא

 ,עיצידַארט םוש ןייק טימ טינ ךיז טנכער סָאװ ,רעקנעד רעיירפ ַאזַא ןוא |

 -וצ א ןיא ןעמוקעג רעּבָא ןענייז ןצנעדנעט עקיזָאד יד ,עזָאניּפש ךורּב יו

 ןענאטשעג ןענייז סָאװ ,עטצעזעגנגעקטנַא ,ערעדנַא טיימס סיוטשנעמַאז

 ןענַארַאמ יד סָאװ ,חנומא עשיליוטַאק יד ,הריּתס רעלופ ןיא ענעי טימ

 ,5ּפמעטש ריא טגײלעגפיױרַא ייז ףיוא ךָאד טָאה ,ןפַאװענּפָארַא ךיז ןופ ןּבָאה

 "ילעזדנייפ רעשיַאנק ןוא םזיטַאנַאפ ריא טימ טקעטשעגנָא ייז טָאה יז

 פימ ױזַא ןענייז ייז רעכלעוו בילוצ ,תֹובָא ערעייז ןופ הנומא רעד .טייק

 תובהלתח ןוא ןערּב ןטימ ןּבענענרעביא ךיז ייז ןֹבָאה ,ןענַאטשעגנסיױא

 -נטיירפאבטלעוו רעלאסרעווינוא רעד ןגעוו קנַאדעג רעד .םירג עתמא ןֹופ

 ,66--65 ,ןטרָאד }
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 ץלָאטש טימ רעצרעה ערעייז טליפרעביא טָאה םוטנדיי םנופ עלָאר רעקיד
 -רעד ןּבָאה םילּבוקמ יד ןופ ןעעדיא עשיטסימ יד .,זַאטסקע ןשיטסימ ןוא
 -ןקענמוא זיא ןַארַאמ ןייא ,גנַאלקּפָא ןקיכליה םעד ןענופעג ייז ייּב רַאפ

 רע סָאװ ,רַאפרעד זיולב עיציזיווקניא רעד ןופ ןפיוהרעטייש ןפיוא ןעמ

 -- ןיינ ?ןעמוקעג ןיוש לאוג רעד ןעד ןיא יצ ,, ;ןעגניז לדיל ַא טגעלפ
 ץשיחישמ יד .1''!ןעמוק טשרע טעװ ?אוג רעד !לאונ רעד טינ זיא ר ע ד
 המלש ןארַאמ רעד ןעוועג זיא חילש ןוא לָאטסָאּפַא ריא סָאװ ,קיטסימ
 יד גנוקיצטנַא ןיא ןעגנערב ףֹושיִּכ ריא טימ טזומעג טָאה -- וכלמ
 סעיציזיווקניא רעד ןופ ןּפָאלטנַא טשרָאקַא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עקיזָאד
 טימ ןּבָאה עביל ןוא ענעגייא ערעייז רעדָא אפוג ייז ןוא ,לגענ עפרַאש
 ןּביולג םעד ןֹוא םוטנדיי םעד טפַאשיירט רעייז טקיטעטשַאּב טולּב רעייז
 ,עקיטייזליפ .קְלָאפ ''ןטלייוװרעדסיוא, םעד ןופ עיסימ רעסיורג רעד ןיא
 ןשטנעמ עקיזָאד יד ייּב זיא גנודליּב עשיפָאזָאליפ ךיוא ןליּפַא ,עכעלטלעוו
 ןדנילּב טימ ,ןעעדיא עשיטסימ טימ טּבעװעגפיונוצ ןעוועג טּפָא ץנַאג
 עשיּביױלגרעּבָא יײלרעלּכ ןיא ,ןכעלריטַאנרעּביא ,ןרַאּברעדנּוװ םניא ןּביױלג
 רעייז .קנַאדעג ןשיטירק םעד ןעלקנוטרַאפ סָאװ ,סעדנעגעל ןוא תוישעמ
 רעוט-9 ןוא רעלעטשטפירש רעקידנטיידַאּב ַא טכיזניה רעד ןיא זיא שיּפיט
 לארשי ןּב השנמ ,רבח-טננוי ַא סכהוּבא קחצי ,טייצ רענעי ןופ

 ןפָאלטנַא 1609 ןיא זיא סָאװ ,עילימַאפ-ןענַארַאמ ַא ןופ דניק סלַא
 ןרָאװעג טכַארּבענ ? טייהרעניילק לארשי ןֹּב השנמ זיא ,ןָאּבַאסיל ןופ
 -;אפ יד בהוּבַא קחצי טימ ןעמאזוצ רע זיא טרָאד ןוא ,םַאדרעטסמַא ןייק !

 ,ֿפאיֹווע קחצי ןטלַא םנופ החנשה רעד רעטנוא ןרָאװעג ןגיוצרע ָאקעס
 ןרָאי עגנוי יד ןיא ןיוש ךיז רע טָאה ,תונורשּכ עכייר טימ טשטנעּבעג
 רע ןיא שיערּבעה רעסיוא .גנודליּב רעקיטייזליפ ןייז טימ ןעוועג םש-הנוק
 .ןכַארּפש עשִיעּפָארייא עליפ טנעקעג טוג ןוא ןײטַאל ןיא יקּב ןעוועג ךיוא
 םעד ןטלַאהעגסױא גלָאפרע טימ רע טָאה רעקידערּפ ןוא רענדער סלַא
 רבח ןייז יװ ,רענדער ןסידנצנעלנ ךעלנייוועגרעסיוא ַאזַא טימ ךיילגרַאפ
 -יטנַא רעד ןופ רוטַארעטיל רעד ןיא תואיקּב סיורג ןייז .? בהוּבַא קחצי
 רעננוי רעד טָאה ןטפירש עשינָאלָאעט-ךעלטסירק יד ןיא ןוא טלעוו רעק
 "ס0000120014. ןקידנעּביריפ ןייז ןיא ןזיוװעגסױרַא לארשי ןֹּב השנמ
 טרעלקרע קידנּפעשסיױא ןוא טכַארּבעג ןרעוו סע ּוװו ,(רעכַאמ-םולש רעד)
 יי ידי ,,-.---

 ,24 ,יװ .םיצ ,גנילרעזייק עו 1

 ,לעשָארײַאל טָאטש רעד ןיִא 1604 ןיא ןרָאּבעג ןיא לארשי ןּב השנמ -
 .נגלָאּפ ןבענעג טָאה ַאריײאיװ ַאינָאטנַא רעקידערַּפ רעשינַאּפש רעטנַאקַאּב רעד 5

 רע סָאװ ,טגָאז השנמ, :רענדער עלופשנעלַאט ייווצ עקיזָאד יד רַאפ קיטסירעטקַארַאכ עקיד
 ,"טגָאז רע סָאװ סייװ בהוּנַא ןוא ,סייוו
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 רתוס קיִלּב ןטשרע ןפיוא ךיז ןענייז סָאװ ,לּביּב רעד ןיא ןלעטש יד עלַא

 הלחתה רעד ןיא זיא טָאװ ,קרעוו סלארשי ןּב השנמ ,רערעדנַא רעד ענייא

 ןײטַאל ףיוא טצעזרעּביא דְלַאֹּב ןעמ טָאה ,שינַאּפש ןיא ןעוועג ןּבירשעג

 רעד ןיא ןעמָאנ סרּבחמ ןייז טכַאמעג רעלוּפָאּפ רעייז ןוא שילגנע ןוא

 -וקענ דֶלַאֹּב םעד ךרוד זיא ?ארשידןּב .טלעוו רעכעלטסירק רעשירַארעטיל

 רענעי ןופ עטנרעלענ עטסדנטיידַאּב יד טימ גנודניבראפ-ווירב ןיא ןעמ

 סחשנמ ןײטַאל ףיוא טצעזרעביא טָאה סָאװ) סויסָאפ סויסינָאיד יוװ ,טייצ

 עליפ ןוא יַאמרוש יד אירַאמ אננַא ,סויצַארנ אנוח ,('!רָאדַאיליצנָאק ,

 ,ןטפַאשנסיװ ןופ ןירעציטש ןוא ןיטאנעצעמ רעד טיפ ךיוא יוװ ,ערעדנַא

 ײרַאלוּפָאּפ עכעלנייוועגרעסיוא סהשנמ .ַאניטסירכ הּכלמ רעשידעווש רעד

 -רעּפ ןייז ןופ ןח רעשילרעטסיוא רעד ןפלָאהענטימ קינייװ טינ טָאה טעט

 -אב עדנצנעלנ ןייז ןוא ,רעטקַארַאכ ןייז ןופ טייקלדייא יד ,טייקכעלנעז

 עטנעאנ ץנַאג ןיא .ןאמסטפאשלעזענ רעכעלטימעג ןוא רענדער סְלַא גנוּבַאנ

 טימ ןענופעג רעטנרעלעג רעשידיי רעד ךיז טָאה ןעננויצַאב עכעלדניירפ

 ךיז טָאה סע .טייצ רענעי ןופ רעקיטפימ ןוא ןגָאלָאעט עשידנעלַאה ליפ

 טעװ סע ןעוו ,10606 ראי '!עשיסּפילַאקַָאּפַא, סָאד טרעטנענרעד טלָאמעד

 לָאצ רעקידהמיא רעד טניז ןימרעט רעקירָאיטנזױוט דעד ןרעוו טליפרעד

 "ונעגנָא טלעוו רעכעלטסירק רעד ןיא רעד ,ןסקעז יירד עשיטסימ יד טימ

 -טסירק יד טָאה טביולנעגנ טסעפ .! שטנעמ ןוא היח ןופ לָאּבמיס רענעמ

 ןעיירפַאּב ."ץק,, םנופ נָאזנָא ןַא ןיא 1000 רָאי סָאד זַא ,טלעוו עכעל

 ךיז ןלעװ ןּבייהנֶא ,ןטש רעד ,לובז לעּב רעד ןטייק יד ןופ דלַאּב ךיז טעוװו

 ןוא ,רעדנּוװ עסיורג יד ןעשעג ןלעו טלָאמעד ןוא נונמו גונ תומחלמ יד

 2 ,"הנולמ עשלמיה , יד ץנַאלנ ןצנַאו ריא ןיא ןקעלּפטנַא ךיז טעוװ סע

 -ענ ןּבָאה ןעננוטרַאװרעד עשיחישמ ןוא ןעננומיטש עשיטכימ עקיזָאד יד

 טימ .םענַאבטלעװ סלארשי ןֹּב השנמ ףיֹוא העּפשה עקידנטיידַאב א טאה

 טיפ ןוא קלאפ ןייז ןבעגעגרעּביא ןעוועג רע זיא המשנ רעצנַאג ןייז

 רעדירּב ענייז ןופ ןדייל עכעלקערש יד ןעזענוצ רע טָאה גָאטייװ סיורג

 .ןּבָאה סעינָאלָאק עריא ןיא ןוא לַאנוטרָאּפ ןיא .רעדנעל עכעלטסירק יד ןיא

 ןיא ןעמוקענמוא ןענייז סע עכלעוו ףיוא ,סנפיוהרעטייש יד טרעקַאלפענ

 2 קלאפ ןשידיי םנופ רעדניק עטסיירט ןוא עטסעּב יד םירוסי עקידהמיא

 םעד ןּברוח ןקידהמיא ןַא טכארבענ טָאה נירק רעקירָאיקיסיירד רעד

 ןיא ןֹּבָאה תולייח עדליוו סיקצינלעמכ ןוא ,דנַאלששייד ןיא ץוּביק ןשידיי

 יה ,13 'ּפַאק ,'םונַאהָאי ןקילײה םעד ןופ גנועו יד, עו 8
 ,20 יּפַאק ,ןטרָאד 1
 "לארשי הוקמע ןיז ןיא לארשי ןֹּב השנמ טקנעש רעריטרַאמ עקױָאד יד םָא 2

 .רעמעלב עקידנהיר.קיצרַאה ,ענייש עכעלטע (4.0סז4004 66 15146))
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 זיא .עניארקוא ןיא תוליהק עקידנעילּב רעטרעדנוה ןעקנורטרעד טולּב

 ;''חישמ ילבח,, ןענייז ןקערש עלַא יד וַא ,ןעוועג רעכיז לארשי ןּב השנמ

 ךיז רע טמענ ןערּב ןסיורג טימ .ןעניגַאּב ןרַאפ ןיא תוכשח עקידהמיא יד

 ,254244 66 קרעוו ?לעיצעּפס א טּביירש ןוא הלּבק רעשיחישמ רעד וצ

 עלעטש רעסיוועג ַא ןופ רוסי ןפיוא טווּורּפ רע ּגוװ = ,1 480000808552ז

 רעד ןקידנע ךיז טעװ סע ןעוו ,',ץק, םעד ןענעכערפיוא לאינד רפס ןיא

 ףיוא ךיז קידנציטש .הלואנ עקיטכיל יד טעװ ןעמוק ןוא תולנ רערעטיּב

 עּבראמ הדוהי תוצפנו לארשי יחדנ ףסאו ;איבנה והיעשי ןופ רעטרעוו יד

 קלאפ םנופ ענעסיוטשרַאפ יד ןעלמַאזפיונוצ טעוװ רע ןוא -- ץראה תופנּכ

 -- טלעװ רעד ןופ ןקע עֶלַא ןופ הדוהי טבש ןופ עטייזעצ יד ןוא ?ארשי

 טיַאמעד טשרע ןלעװ ןדיי יד זַא ,רעכיז ןעוועג לארשי ןּב השנמ ןיא

 ,תֹובָא יד ןופ דנַאל םניא ןרעקקירוצ ןוא תולג ןופ ןרעוו טויילענפיוא

 סע ןוא טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןיא טיירפשעצ ןייז ןלעװ ייז יווװ םעדכָאנ

 טָאה סע .םיטבשה תרשע ענעגנַאגעג ןרָאלרַאפ יד ןכוזּפָא רעדיוו ךיז ןלעוו

 רע זַא ,טרעכיזרַאפ טָאה סָאװ ,רעדנזייד ַא ,ןַארַאמ א סעּפע ןזיוװַאּב ךיז

 -ןיא יד ןשיווצ ןענופעג גרעּביירעילעדרַאק יד ףיוא עקירעמַא ןיא טָאה

 -סַאטנַאפ עקיזָאד יד ,.םיטבשה תרשע ענעלַאפרַאפ יד ןופ ןטשער רענאיד

 ןקיטלאװג ַאזַא טכַאמענ ןלארשי ןֹּב השנמ ףיוא ןּבָאה תוישעמ עשיט

 "טפמסז8ח008 06 151261, קרעוװ ַא (1680 ןיא) טסַאטרַאפ טָאה רע זַא ,םשור

 םייוקמ ןענייז סע ןייש יו ,ףמוירט טימ טזייוורעד רע ּוװ ,(לארשי תוקּת)

 ןּביילּב טעוװ רַאּבקיליטרַאפמוא זַא ,םיאיבנ ערעזנוא ןופ תואיבנ יד ןרָאװעג

 -ודלַאֹּב ףיוא ןטרַאװ טציא ףרַאד ןעמ ןוא ;תולנ םניא לארשי קלָאפ סָאד

 ןעמונענסיוא סרעדנוזַאּב טָאה קרעוו עקיזָאד סָאד .,חישמה תַאיּב רעק

 ,ןעננולדנַאהּפָא לָאצ עסיורג ץנַאנ 6 ןפורעגסיורַא טָאה ןוא דנַאלננע ןיא

 םהשנמ ןיא טרירַאּב ןרעוו סָאװ ,ןנַאדפ עלַא יד טכַארטַאּב ןרעוו סע ּווװ

 -נייא סָאד ןבירשעג לארשי ןֹּב השנמ טָאה טייצ רעּבלעז רעד ןיא ,קרעוו

 ןוא ;(1682 ןיא ןענישרעד) 'םייח תמשנ ,, סנייז קרעוו עשִיערּבעה עקיצ

 עקיזָאד יד ןטסטלוּבמא ךיז טקעלּפטנַא קרעוו ןקיזָאד םעד ןיא עקַאט

 -ַאזוצ םולשּב ױזַא ןֹּבָאה סע רעכלעוו ןיא ,טייקכעלנעזרעפ עקימראננייא

 ןעננויֹושנֶא עוָיַאנ טיס ןסיוװ שידעּפָאלקיצנע קיטייזליפ טּבעלעגנעמ

 טרנעוו קרעוו ןייז וצ טרָאוװ-סולש םעד ןיא ,ןביולנרעּבא ןוויטימירּפ ןוא

 -ַאב םַאזקרעמפיוא לָאז רענעי ,רעזעל םוצ השקּב רעד טימ רבחמ רעד ךיז

 | .רייר ענייז יורטוצ ןטסלופ םעד ןעקנעש ןוא תונקסמ ענייז ןטכַארט

 וצ טסיילפעג ךימ ּבָאה --- ףיסומ לארשי ןּב השנמ זיא --- ךיא,

 ,ןמרָאפָא סמדנַארּב ריפ טימ םריצַאּב ןעװעג ןיא גנולדנַאהּפָא עקיזָאד יד 1
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 ,םירפס םוכס ןפיורג ַא טלמאזעגפיונוצ ּבָאה ,ןסיוו רעמ סָאװ ןברעוװרעד

 ץלַא טינ :סייוו ךיא ,טכַאנ ןוא גָאט טכארברַאפ בָאה ךיא עכלעוו רעּביא

 טימ לָאז ץלא ןזַא ,ןרעדָאפ סָאװ ,ןטָאזָאליפ יד ןלעפענ טעוו קרעוו ןיימ ןיא

 --ע לָאמ ליפיוו ןיוש רעּבָא בָאה ךיא .1 ןרעוו ןזיווַאּב תויאר עשינַאל

 . ףיא לעוװ םיא ןופ ןוא ,יאחוי ןֹּב ןועמש 'ר זיא רעזייווגעוו ןיימ ;:טרעלק

 :ןטַאר ךיא וט ,רעזעל רעּביל ,ריד ךיוא ןֹוא רָאה ןייק ףיוא ןטערטּפָא טינ

 רעטצעל רעד ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר טנרעלענ טָאה'ס סָאװ ,ץלא ןיא ביולג

 ,טיײיטַאּב ןוא טרעוו ןייז טיול רעטשרע רעד רעּבָא ,הנשמה ימכח יד ןֹופ

 טָאה רע .לארשי ימכח יד ןשיווצ טינ ןכיילנ ןייז טעמּכ טָאה רע םערָאװ

 "רעד טכיל םענעברַאװרעד טרָאד םעד טימ ןוא ןניטשענ ןעלמיה יד ןיא

 .2 לארשי קלאפ םנופ ןניוא יד ןטכיול

 ןכיירטשוצרעטנוא קיטיינ רַאפ טלַאה ,''טינ ןכיילג ןייז ט ע מ כב,

 -ייווצ טימ טשרע זַא ,טקנעדעג ןוא סייוו רע םערָאװ ;?לארשי ןּב השנמ

 ןּב השנמ טיול ,ןָאק סָאװ ,לארשיּב ?ודנ ַא ןעוועג זיא קירוצ תורוד יירד

 םנופ רעפעשַאּב ןסיורג ןטימ ךיילגרַאפ םעד ןטלַאהסיױא ,גנוניימ םלארשי

 ""רעכעלטעג,, רעד ,שודקה י''רא רעד --- זיא לודנ רעקיזָאד רעד ,''רהוז,

 --- םילּבוקמ יד ןופ ןנעוו יד ןיא קידנעטש רַאפרעד יינ ךיא,, ,.אירול קחצי

 ןֹבָאה ייז לייו ,טרָאװ רעייז ּביולנ ןוא --- לארשי ןּב השנט טרעלקרע

 ,טוג רעייז ךָאד סייוו ךיא ;תודוס ענענרָאּברַאפ עֶלַא ןיא ןעגנורדענניירַא

 -ענ,  נרעּב עטסכעה יד רעּביא טנייטש ירא םנופ המכח יד זַא

 ןשיווצ ןּבָאה וצ םיא היכז יד טאהעג טָאה סָאװ ,רוד סָאד זיא טשטנעב

 ייּברעד טרעכיזרַאפ ןוא ,תולעּפתה סיורגנ טימ סיוא רע טפור --- +'!ךיז

 יד ןיא י"רַא םעד ןנעוו טלייצרעד ןרעוו סָאװ ,םיסינ עלַא זַא ,רעזעל םעד

 שודיח ןייק ראפרעד זיא סע .* תמא רעטיול ןענייז ,''י""ראה יחבש ,,

 םעד טפָא ױזַא ''םייח תמשנ,, ןייז ןיא טריטיצ לארשי ןּב השנמ סָאװ ,טינ

 "רעד זןיא 'םייח תמשנ, רעד .6 'רקי חבש ,, םעד ןוא ''י"ואה תלודנ,

 -ָארייא ןייז .גנוניישרעד עטנַאסערעטניא ץנַאנ ַא טכיזניה רעד ןיא רַאפ

 ,טריטיצ ,ןסיוו שידעּפָאלקיצנע שציזַאּב סָאװ ,רּבחמ רעטעדליּבעג שיעּפ

 ןופ רעקנעד עליפ ,שפנה תראשה ןנעוו ענַארפ יד טלדנַאהַאּב רע תעּב

 ,'ומל תפומע םישקבמ םיפוסוליפל ומעני אלש;

 (1862 ,עּבַאנסױא רעגיצּפײל רעד טיול ןריטיצ רימ) 106 ,"םייח תמשנ;,

 ,"םיהובגה םירחה לכ לע טעמכ הרבג י"ראה תמכחש יתעדיש רובעבוא :30 ,ןמרָאד

 ,66 ,ןטרָאד

 יראה לע ורברש המ לכשו יתנומאב רת ' ינא קוחתמ הז םאו; :106 ,ןטרָאד

 ,"ביציו תמא אוח ותלודג רקיי חבשב
 ,ו"א 104--103 ,65 ,5/ ,"םייח תמשנ, 5

 יה

 סא 48 ם0 {ש
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 :רֹוטַאנ ,עטנרעלעג ,ןפָאזָאליפ עקידרעטעּפש ךס א ,טלעװו רעקיטנַא רעד

 לטנַאמ רעשיטעקסַא רעד טקעדַאּב עלַא ייז רָאנ ,רעטכיד ןוא רעשרָאפ

 רעשירעּביױלנרעּבָא ןוא הרוחש-הרמ עקידהמיא יד ,הלּבק סאירול ןופ
 ןיא טריטיצ טפָא ױזַא טרעוו סָאו ,//םידיסח רפס,, ןטלַא םנופ דחּפ

 "תמא ןטסעפ , סלַא רעביא טיגנ ''םייח תמשנ , לעּב רעד ,''םייח תמשנ,

 ךיילג םיא ןלַאפַאב ,טברַאטש שטנעמ רעד רָאנ יוװ זַא ,(ביציו תמא)

 םענעפלַאהַאבמוא ןייז ןופ קזוח ןכַאמ ןוא חלּבח יכאלמ תונחמ :עצנַאג

 יִד ןענייז --- לארשי ןֹּב חשנמ טרעלקרע --- חלּבח יכאלמ יד טָא, 1 ףוג
 ןוא קנערק עלַא םרוג סע ןענייז ייז ,ןשטנעמ ןרַאפ םיקיזמ עטסכעלרעפעג
 טמוק סָאד זַא ,ויַאֹנ סע ןעניימ םיריוטקָאד יד יו טינ ןוא ,ןשינעקישנָא

 טריירשַאב ''םייח תמשנ, רעד .?''טפול-נוצ ַא רעדָא גנוליקראפ ַא ןופ

 ,ןטרָאד) עטונ-טינ ןוא םידש ןופ םינימ ןוא ןעגנוטַאנ עֶלַא ךעלריפסיוא

 ןשינעעשענ ןפערטסיוראפ ןָאק ןעמ ױזַא יוװ ,ןלייצרעד ֹוצ סייוו רע ;(1

 ךיוא ןוא ,(81 ,ןטרָאד) ןעיירשעג ערעייז ןוא לנייפ יד ןופ ילפ םעד טיול

 ,((8 ,ןטרָאד) תואיבנ ןגָאז סָאװ ,רעדניק ענעריוּבעג טשרָאקַא ןגעוו

 ןוא ןטלַאטשעג עקידהמיא ןגעװ ,ןכורּפש ןוא תועּבשה יילרעלּכ ןגעוו

 -ערּפשּפָא ןוא ףושיּכ טימ זיולּב ןָאט וצ ןּבָאה ןעלטיּפַאק לָאצ עצנַאנ ַא
 ךיז ןלעטשרַאפ סָאװ ,תופשכמ ןֹוא םיפשכמ ןופ ךעלציּפש טימ ,ןשינעכ
 ןגעו טלייצרעד תֹוכירֲאֹּב ךיוא טרעוו סע .סרעטָאנרעּפיּפ ןוא ץעק רַאפ

 ,ןשטנעמ םעד ייּב טולּב סָאד סיוא ןניוז סָאװ ,ןריּפמַאו ןוא '!םילונליג,

 תמשנ, רעד טרעלקרע -- ,טינ קפס םוש ןייק זיא סע .רעדליּב-"קערש

 טכיררעטנוא טונ רעייז ןענייז םירבק יד ןיא םיתמ יד זַא -- ''םייח

 2 עקידעבעל יד ןשיווצ טלעוו ר ע ד ףיוא ךיז טוט סע סָאװ ,ץלַא ןגעוו

 ,ענעּברָאטשענ יד ןרעושַאּכ ןעמ ןָאק ''תויתוא יפוריצ ,, ןוא תועבשה טימ

 ;{ עקידעבעל יד רַאפ ןליוהרַאפ ןיא'ס סָאװ ,סָאד ןייז הלנמ ןלָאז ייז

 ןוא האמוט רעד ןופ ןעמענ טימ ,תועּבשה ןוא ףושיּכ ךרוד ךיוא רעּבָא

 5 עבמה ךרדל ץוח סָאװ ,רעדנווװ עסיורג ןזייווַאּב ןעמ ןָאק ארחַא ארטיפ

 ןטימ שפנה לוגלינ ןגעוו ערעל יד זַא ,ךעלדנעטשראפטסבלעז זיא סע

 '58 ,ןטרָאד 1

 אוהש רמאי ,ןיקיזנה ולא תלעופח הביסה אפורל לאשּת רשאכו} :87 ,ןטרָאד 2
 ן'קיינב אמרג אוה רשהו ערה חורהש ,אבנ המ עדי אלו אבנ לבא רבדי תמאו ,חורה
 ,"בשוח רשאכ תבשנמה ייריואה חורה אלו

 . .50 ,ןטרָאד 8

 28 ןוא 7 'ּפַאק ,ןטרָאד 4

 הלעמל םיאלפנ םירבד תושעל חכ שי האממ לש תומשל םנא 189 ,ןטרָאד *
 ,"עבטה ןמ



 201 ןדיי יב רוטַארעמיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 סרעדנוזַאּב ַא ןעמענרַאפ ''םיקוּביד , ןגעוו תוישעמ ןוא ,''רוּביעה דוס

 ַאזַא ןיא סָאװ ,לארשי ןּב השנמ ןופ קרעוו םעד ןיא 1 ץַאלּפ ןקידובּכּב

 - .הרוּת סי"רַא םעד ןופ דיסח רעסייה
 ,פארשי ןֹּב השנמ :;סָאװ טָא זיא ייּברעד עטסטנַאסערעטניא סָאד ןוא

 ,םילּבוקמ יד ןופ ןנעוו יד ןיא טייג רע זַא ,רעּביא לָאמ סעדעי טרזח סָאװ

 "רשיה ?לכש , םעד ףיוא ןפוררַאפ וצ ךיז קיטיינ רַאפ ןנעווטפעדנופ טלאה

 ,טוװרּפ רע .טנעמירעּפסקע ןכעלטפַאשנסיו םנופ תויאר יד ףיוא ןוא

 ןומ ץנעטסיסקע יד ''הרּבסהו לכשה יּפ לע, ןזייוורעד וצ ,רענייטש ַא

 ;רעטנָאלּפ לקיטש ַא רָאפ ייברעד רעּכָא טמוק סע .? םידש ןוא תוחור

 קוליח םעד טינ טקרעמַאב ןֹוא תורצוי יד טייברַאֿפ ?ארשי ןּב חשנמ

 -נסיוו גנערטש ןשיוװצ ,רשיה לכש ןוא ןּבױלנרעּכָא ןשרעדניק ןשיווצ

 -עּבָאּב ןוא םעדנעגעל עשיטסַאטנַאפ ןוא טנעמירעּפפקע ןכעלטפַאש

 םיוא חשעמ עשיטסַאטנאפ טסכעה א ,רענייטש ַא ,טגנערב רע .תוישעמ

 ,'קוּביד , רעד ױזַא יו ,''קוּביד , ַא טימ יורפ א ןנעוו ,'לַאמיװ יחבש ,, םעד

 יד לַאטיװ םייח רַאפ טלייצרעד ,יורפ רעד סיֹוא סיורַא טינ ?יוו סָאװ

 -נַאטשרַאֿפ ,עז, .טלעוו רעד ףיוא ןּבעל קידניז ןייז ןופ עטכישענ עצנַאג

 יד עקַאט יו --- לארשי ןּב השנמ ףיסומ ןוחצינ טימ זיא --- רעזעל רעקיד

 ןיא ןעעשענ םישעמ עכלעזַא זַא ,תודע ןנָאז אפוג רעטסיינ ןוא םיקוּביד

 ןטימ םּכסה ןיא ךיז טניפענ ץלַא סָאד ןייש יו ןוא ,טייקכעלקריוו רעד

 עכיעזַא ןופ סייוו טלעוו עצנַאנ יד, ,5 ''הרבס רעשינָאל ןוא רשיח לכש -
 לכש רעד לייוו ,ייז ןיא ןּביולג ןוא ייז טימס ךיז ןענעכעד עלַא ,םישעמ

 ןקידרעטייו םניא רעביא רעסַאפרַאפ רעד טרזח ,"בייחמ יײז זיא רשיה

 עשינָאל ןוא .'ןטנעמירעּפסקע , עכעלנע ןופ דנורג ןפיוא 1 ?טיּפַאק

 -ַאֹב ַא ןנעו יו לארשי ןֹּב ךיוא טלייצרעד ''רשיח לכש,, םנופ תורבס

 סאו ,ןשטנעמ ענױזַא ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,ךַאז רערעכיז ןוא רעטנַאק

 ףיט טסילפ רעסַאװ סָאד יו ,ןניוא ערעייז טימ זעז ןצ דנַאטשמיא ןענייז

 5 ךרע רעד רעטנוא

 ,23--6 'ּפַאק ,גנולײטּפָא עטרעפ ,ןטרָאד 1

 הארמ הרשיח הרבסהו לכשה ךרדמ} :13 יּפַאק ,גנולײטּפָא עטירד ,ןטרָאד 2

 ןמאנ םישודק תעדו האיפוסוליפה תמכח יִפנש התעמ טוקנו ,,ולאה תוחורה תתימַא

 לאה םיארבנה תואיצמ רזוג לכשה הלבקה ימכח

 תתמא דינה םמצע תוחורה ךיא ,ליכשמ ארוק אנ האר, 1104 ,ןטרָאד

 ,"הנוכנה הרבסהו רשיה לכשה םע לכה םיכסמ ךיאו ,ולאה םינינעה

 | ,105 ,ןטרָאד 1

 םישנא הזיא שיש וניארׂש ומכ םתוא חיכוה ןויסנח לבאג 1106 ,ןטרָאד 5

 ,"תומא המכ םיקֹוחר ץראל תחתמ רשא םימה םהיניעב םיאורש
)26( 
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 ןוא יאחוי ןֹּב ןועמש 'ר ןופ רעגנעהנָא רעפייה ןֹוא רעקיטסימ סלַא

 םעד ןַא ,טנייצרעביא טסעפ ''םייח תמשנ, לעּב רעד זיא ,י"רא םעד

 ןוא ןרָאבעג טרעוו שטנעמ רעד רעדייא ךָאנ טריטסיסקע חמשנ םנשטנעמ

 שפנה) טיוט סנשטנעמ םעד ךָאנ ןּבעל קידנעטשבלעז ַא רעטייוו ךיוא טריפ

 טזייוו רע ;(ומצעב דמוע ינחור םצעו התאיוב תלחתמ תינחור איה

 ,ןעקנאדעג עכעלטע טגָאזעגסױרַא טָאה ןוטלּפַא ךיוא זַא ,ןָא טפָא ייּברעד

 ךָאד זיא סָאד לייו ,לארשי ןּב השנמ טרעלקרע ,רַאפרעד זיא סָאד ןוא

 ףרַאד סע .1דימלּת סאיבנה והימרי ןעוועג זיא ןוטלּפַא זַא ,עודי רבד ַא

 -סיױרַא טָאה סורָאנַאטיּפ רעקנעד רעשיכירג רעד סָאװ ,ןשודיח טינ ךיוא

 ןֹּב ןועמש 'ר ןופ רעירפ קידנטיידַאּב שפנה לוגלינ ןגעוו ערעל יד טלעטשענ

 טרעלקרע ,טנַאקַאּב ןעמעלַא ךָאד זיא סע, :אירול קחצי 'ר ןוא יאחוי

 פאקזחי ןעוועג זיא רעקנעד רעשיכירג רעקיזָאד רעד זַא ,לארשי ןּב השנמ |
 ךיז ןוא ןעוועג רייגמ ךָאנרעד וליּפַא ךיז טָאה רע ןוא ,ךימלת סאיבנה

 ךיוא ןיא לארשי ןֹּב השנמ רַאֿפ ,? ''רעדניק סוניבֶא םהרבַא וצ טפעהַאּב

 ןופ ךיוא ןעמַאטש עידניא סיוא ןענַאמַארּב יד ןליפַא זַא ,קפס רעסיוא

 5 םינמהרבא ןופ טזיירגרַאפ זיא ןענַאמַארּב ןעמָאנ רעד ןוא ֹוניבֶא םהרבא

 ןופ רענייא אקווד זַא ,טוג רעייז רעּבָא טקנעדעג לארשי ןּב השנמ

 ,פארׂשי ןּב השנמ ,רע סָאװ ,םעד ןיא טנקייל םינואנ עשידיי עטסערג יד

 ןואנ רעקיזָאד רעד .ןזיוװַאּב ןוא קיטכיר רַאפ ,''ביציו תמא,, רַאפ טלַאה

 טיִנ ?יו רענעי ,ןּומיימ ןּב השמ ונּבר ,'הרוּת הנשמ , לעּב רעד זיא

 ,ןופרעד ךיז טמענ סָאד .המודכו םילונלינ ןיא טינ ,םידש ןיא טַײנ ןּביולג

 פודנ רעקיזָאד רעד סָאװ ,לארשי ןֹּב השנמ ןרעיודַאּב טימ טרעלקרע

 רעכלעוו ,ןוטסירַא ןופ ןנעוו עשלַאפ יד ןיא טעשזדנַאלבעג טָאה לארשיג

 גישמ ןוא ןניוא יד טימ ןעז ןָאק ןעמ סָאװ ,םעד ןיא זיולּב טּביולגעג טָאה

 רַאפרעד טנרָאװ '!םייח תמשנ ,, לעּב רעד .קנַאדעג ןוװיטַאלוקעּפס ןטימ ןייז |

 ןוא וטסירַא ןופ ןנעוו יד ףיוא ןריפרַאפ ןזָאל טינ ךיז לָאז רע ,רעזעל םעד

 ןיא ערעל רעייז ןוא שלַאפ ןענייז דייר ערעייז,, םערָאװ ,םידימלּת ענייז

 רעזעל רעמורפ רעד לָאז ;(רקש ןימי םנימיו אוש רבד םהיפ רשא) ''רקש

 ,רעכוטסַאּפ עיירט יד ,םימכח עשידיי עקיטכרָאפסטַאנ יד זיולּב ןגלָאפ

 ,1 טלעוו רעצנַאנ רעד רעביא טיײרּפשרַאפ זיא הרות רעייז סָאװ

 ןייז ןיא ןעמונענסיוא קרַאטש ױזַא טָאה סָאװ ,''םייח תמשנ , רעד

 .105 ,22 ,ןטרָאד 1

 ,106 ,105 ,ןטרָאד 2

 םהו ,םינימהרב םויה םיארקנה םינמהרבאהש הארת אלה; 1105 ,ןטרָאד

 ,"וניבא םהרבא ינב

 ,106--72 ,ןטרָאד 4
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 -עג טלָאמעד ןּבָאה סָאװ ,ןעגנומיטש יד ןטסעּבמַא טריזירעטקַארַאכ ,טייצ

 קרעוו עקיזָאד סָאד .הליחק רעשידרפס רעמַאדרעטסמַא רעד ןיא טקיטלעוו

 ַאוַא טימ ןּבָאה רעגריּבטימ סלארשי ןּב השנמ סָאװ ,ךעלרעלקרע ץנַאג טכַאמ

 ,גנוגעװַאּב-יבצ-יתּבש רעד ףיוא ןפורענּפָא ךיז תובהלתה רערעייהעגמוא

 ,ןענישרע זיא קרעוו םלאיושי ןּב השנמ יו םעדכָאנ ,רעטעּפש רָאי יירד טימ

 ,זיא סָאװ ,קרעוו שיטסימ טייווצ ַא קורד ןופ סיױרַא םַאדרעטסמַא ןיא ןזיא

 סלארשי ןּב השנמ טימ ןדנוּברַאפ גנע ,ןזיוועגנָא רעירפ ןייוש ןּבָאה רימ יו

 סָאװ ,רעקיטסימ יד ןופ ןעגנויושנֶא יד טימ ןוא ,בהֹוּבַא קחצי ,רבח

 עקיזָאד סָאד .גנוגעװַאּביבצ-ײתּבש רעד ןופ שארּב ןענַאטשעג ןענייז

 ,(001184 0061/ ''םימשה רעש ,, סהריריא םהרבא זיא קרעוו

 ץנַאג ַא ןעמונרַאפ טָאה הריריא (ָאזנָאלַא) םהרבא ןַארַאמ רעד

 יד ןיא ןיוש ,גנולצולּפ ,ףיוה ןכעלניניק ןשינַאּפש םייּב ןטסָאּפ ןבושח

 ןוא םַאדרעטסמַא ןייק טמוק ,עינַאּפש הריריא טזָאלרַאפ ,ןרָאי עלעטימ

 -ייזליפ טימ שטנעמ ַא ןעוֶועֶג זיא סָאד .ןּביולג ןשידיי םוצ ךיז טנעקַאּב

 -ַאלּפָאענ רעד וצ היטנ רעדנוזַאּב א טימ ,ננודליּב רעשימָאזָאליפ רעקיט

 טָאה הריריא תעּב סָאװ ,טינ שודיח ןייק רַאפרעד זיא סע ,ערעל רעשינָאט

 םיא טָאה ,רוטארעטיל רעשינַאלָאעט רעשידיי רעד טימ טנעקַאּב ךיז

 -נָא יד ןשיוװצ טפַאשהבורק עקידנלאפפיוא יד טריסערעטניארַאפ קרַאטש

 יד ןופ ןעעדיאידנורג עקינייא ןוא רעקיטסימ עשידיי יד ןופ ןעגנּויוש

 טָאה םענַאּבטלעװ ןצנַאנ ןייז ףיוא העּפשה עטסערג יד ,רעקינַאטַאלּפַאענ

 רַאלוּפָאּפ ןוא חלושמ ןטסּוװַאּב םעד טימ טפַאשטנַאקַאּב ןייז טָאהעג

 עילַאטיא ןופ ךיז טָאה סָאװ ,קורס לארשי ,הרוּת סי"רַא םעד ןופ רָאטַאז

 -רעּביא םעד ןענופעג ןהריריא ןיא ןטרָאד ןוא םַאדרעטסמַא ןייק טזָאלעג

 -עגניירַא םיא טָאה קורס יו םעדכָאנ .רערערַאפ ןוא דימלּת ןטסנבענעג

 -עּפס ַא ןיא ןסָאלשַאּב הריריא טָאה ,הלּבק סאירול ןופ תודוס יד ןיא טריפ

 טקנוּפדנַאטש ןשינָאטַאלּפָאענ םנופ ןטכיילַאּב שיפָאזָאלימ קרעוו לעיצ

 ףיוא טינ טָאה הריריא לייו .1 רעקיטסימ רעתפצ םעד ןֹופ םעטסיס יד

 טסַאפרַאפ קרעוו ןייז רע טָאה ,ךַארּפש עשיערבעה יד טשרעהַאּב ליפ ױזַא

 ןיז ןטעּבעג (1099) טיוט ןייז רַאפ ןוא (60114 0061/) שינַאּפש ףיוא

 ייּב ןוא שַיערּבעה ףיוא ןצעזרעּביא סע לָאז רענעי ,בהוּבַא קחצי דניירפ

 רעסייה א ןילַא ,בהוּבַא .ןכעלטנפערַאפ סע טייקכעלנעמ רעטשרע רעד

 ןפיא טָאה ,רוטַארעטילהלּבק רעד ןופ רענעק רעטונ ןוא רעקיטסימ

 -אזָאליפ-שיפָאזָאעט עלַא יד ,האווצ סדניירפ ןייז טליפרעד ןפוא ןטסעּב

 תונעמהב שמתשי ק"מוה ברה, :6 יּפַאק ,רמאמ רעטייװצ ,"םימשה רעש, 1

 ןומלּפא ירמאמ םע השוע יכנא רשאכ ,תלבוקמה תמאה דימעהלו םייקל תויפומוליפה

 ,'תלבוקמה תמאה תמאיש המב וירחא םיכשמנ הו



 גרעבניצ ,י ר"ד 'ו 404

 קרעוו סחריריא ןיא ךיז ןעניפענ סָאװ ,ןעגנונעכיײצַאּב ןוא ןפירגַאּב עשיפ
 רָאלק ןּבעגעגרעּביא גנוצעזרעּביא רעד ןיא ןענייז ,לָאצ רעסיורג ַאזַא ןיא
 סָאד טָאה ''םימשה רעש ,, רענענישרעד 1699 ןיא רעד ,ךעלטייד ןוא
 תהלּבק סאירול טימ ךיז ןענעקַאּב וצ טייקכעלגעמ יד ןּבעגעג לָאמ עטשרע
 ןוא לַאטיװ ןופ גנולייטטימ רעזָאלמעטסיס ןוא רעשיטָאַאכ רעד ןיא טינ
 ןטלושעג שיפָאזָאליפ ַא ןופ םרָאּפ רערָאלק רעד ןיא רָאנ ,םיברוקמ ענייז
 ןכעלרעסיוא ןוא ןפוא םעד ןיא זַא ,ךעלנעמ טבייל ןיא סע .רעקיטַאמעטסיס
 םליפשעג טָאה ,םעטסיס סאירול רעּביא םיִג הריריא ןכלעוו ןיא ,שובל
 -ונָאטַאלּפָאעג רעד ןיא טייקטינעג םחריריא זיולּב טינ עלָאר עסיוועג א
 רעשיגָאלָאעט ךעלטסירק רעד ןיא תואיקּב ןייז ךיוא רע ,עיפָאזַאליפ רעש
 ךַאבקרעמַאּב סרעדנוזַאּב ,גנוניימ רעזנוא טיול ,זיא סָאד ,רוטַארעטיל
 -ךנורג יד ןֹופ ענייא רעּביא טינ 'םימשה רעש , לעּב רעד ּוװ ,טרָאד
 (סעיצַאנאמע) ''תוליצא,, עכעלטעג יד --- םעטסיס טאירול ןיא ןעעדיא
 םעד ריבסמ הריריא זיא קיצנוק .''ןיֿפוצרּפ , יד ןופ גנוײטשטנַא יד ןֹוא
 -ענ ַא ןגָארט ןזומ סָאװ ,תודימ עכעלטעג יד ןנעוו םעלּבָארּפ סָאד רעזעל
 -ַאּפ קוק ןטשרע ןפיוא יד וצ ןעמוק זומ ןעמ ױזַא יו ןוא ,רעטקַארַאכ ןוויטַאג
 ןופ תוחמ םעד ןגעוו ענַארּפ יד םהירַאּב ןעמ תעּב ,תוטלחה עלַאסקָאדַאר
 ןוא טייצ רעסיוא ,ץענערג ַא ןָא ,ןעמַאנ ַא ןָא :'חנושאר הּביס,, רעד
 ;טריטסיסקע סָאװ ,ץלַא ןופ רוקמ ןוא בייהנא ךָאד ןוא -- םענראפ
 יעסיוא טינרָאג ,ריא ןיא זיא ץלַא ןוא -- ץלַא רעּביא ןוא ץלא רעסיוא
 -ענ עלַא ןופ לַאװקרוא רעד ךָאד ןוא -- טלַאטשעג ןוא דְליִּב ןָא ;ריא
 ךוקמ רעד ךָאד ןוא --- רַאּבלייטמוא ןוא קיצנייא ;תורוצ ןוא ןטלַאטש
 ;ןעגנוניישרעד ןוא ןעמרָאפ עקיטרַאנדיישרַאפ ןוא עכעלדנעמוא עלַא ןופ
 טייקנייש ןופ ,םימחר ןוא דסח ןופ ןפירגַאּב עכעלשטנעמ עלַא רעביא
 ,טייקנייש ןופ לָאּבמיס רעטסכעה ןֹוא סָאמ יד ךָאד ןֹוא -- רׁשוי ןווא
 | .1 טייקיטכערעג ןוא דָאנעג

 זיא ,רעטנוא הריריא טכיירטש ,ןייז ןופ טײקיטרַאליּפ עכייר יד
 יד ;הנושאר חּכיס רעד ןֹופ אצוילעופ רע טק עריד רעד םינ רעּבָא
 -ניוא טפוס-ןיא םעד ךרוד ןרָאװעג טכַארּבעגסױרַא זיא ''תישארּב השעמ,
 ןטימ ןפור םילבוקמ ערעדנַא עכלעוו ,(גנולַארטשסיױא) החליצַא רעקיצנייא
 םעד יירמענ טנלָאפ סָאװ ,שודקח י"רַא םייּב רעּבָא ,''ןוילע רתֹּכ ,,, ןעמָאנ

 אשנתמח .,,לכה תילכתו תילכת לעב יתלבה 16 'ּפַאק ,רמאמ רעטסקעז ,ןטרָאד 1
 המואמ ונניא ןותלחל ונממ לכה איצממו ,ותומצעב לכה תא ללוכ אוחו ,לכב לכה לע
 םלוכמ ץוה ,,,תורוצה לכ ללוכו יײרוצ יתלב ,לכו רחא ,םלכבו םלכמ ץוח אוה ,םלכמ
 ,קידצהו םוחרה אוה ןיד ילבו םימחר ילב ,םידסחה לכ לעַפי דסח ילב ,,,םלכב בשויו
 "וכו 'וכו תילכת ילב ,ותראפת תראפת ילב
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 םדא,, הליצַא יד טסייה ,יאחוי ןּב ןועמש 'ר ןכעלטענ םעד ,לייז ןקיטכיל

 פ2ש ,, רעד ךיוא זיא סָאו ,} ןשטנעמ םנופ טלאטשעגרוא יד ,''ןומדק

 -רע עקיזָאד יד טָא .2 קנַאדעג רעכעלטעג רענענרַאברַאפ רעד ,''םלענה

 -ייװ עֶלַא ןופ הּביס יד זיא עיצַאנַאמע עכעלטעג עטסטקידנערַאפ ןוא עטש

 ןטלעוו ןופ ,תישארב השעמ ןופ טפַארק עקידנּפַאש יד ,תוּביס עקידרעט
 יתלבה הליעהמ םלשהו ןושארה ?ללעה :;רבד לש וללֹכ) ןייז ןֹוא

 התלונסו החכב רשאו תוליעה לכ תליעו תובסה ?כ הבס ,חתלוזמ לולע

 ןיא יז .,(ףוס ןיאכ תובסה לכ אל םנמא תונותחתה תובסח תבס איה

 אפונ ףוס-ןיא רעד םערָאוו ,* ףוסיזיא םעד ןופ ןעמַאנ רעטשרע רעד ךיוא

 44 ןעמענ עלַא ןופ רעכעה ןיא

 הּכיס ,, עקיזָאד יד םמענרַאפ עיצאטערפרעטניא סהריריא טיול

 טעטסיס סאירול ןיא ,''ןומדק םדא,, רעד --- ''תוּביס עקידרעטייוו עלַא ןופ

 "'םימשה רעש , לעּב רעד .,ןעננולייטמימ סלַאטיװ טיול יוװ ,טרָא ןרעבושח ַא

 ןפַאשעג ןענייז סָאװ ,''ןימוצרּפ,, ףניפ ןגעוו זיולּב טינ רַאפרעד ןליפַא טדער

 רעד טינ {? סקעז ןנעװ טרעייננ ,? ''םילּכה תריבש , ךָאנ ןרָאװעג

 ,ןיפוצרּפ, יד ןשיוצ רעטשרע רעד זיא ''ןיּפנא ךירא,, רעקיּפעקיירד

 "ףוצרּפ, רעד -- 'רעטלַא רעקיליײיה ,, רעד ,אשידק אקיתע,, רעד רָאנ

 הדידיא ,תמא ,ןומדק םדא םעד -- הלוצא רעכעלטענ רעטשרע רעד ןֹופ

 רעד ןוא ,7 ןעמאזוצ ךיז ןסיג ''ןיפוצרּפ ,, ייווצ יד זַא ,רעטייוו טרעלקרע

 .ןייז זיא רע םערָאװ ,אשידק אקיּתע םנופ רַאבלייטמוא זיא ''ןיּפנא ךירא,,

 5 שובל רעכעלרעפיוא

 סָאװ ,"ןומדק םדא, םנופ עלָאר רעכעלסילשסיוא רעד ייּב טָא

 -ַאֹּב ןיא 'םימשה רעש , םעד ןיא ןכָארטשעגרעטנוא ףרַאש יוזַא טרעוו

 ודבל דהא לולע םע יכ לצאנ אל תועצמא םוש ילב הנושארה הבסחמ יכע 1

 'ריפב י"בשר אתיירואד אניצוב תובקע ירחא ךלוהח ה"ע אירול קחצי ר"ה שודקה רשא
 | ,"ןוילע רתֹּכ -- וחומדק רשא םילבוקמחו ןומדק םדא םשב וארק רהוזח

 ,ןטרָאד ,ךיוא עו ;"תיחלאה הכשחמהחו םלענה לכשה אוה; :91 'ז ,ןטרָאד 2

 ,"ןוילע לכש ,ןומדק םדא אוה וילולע לכבש םלשהו ןושארח, :11 1

 ,"ןוילעה ףוס:ןיאה םש אוה ,,,ןילעה ןושארה םשה אוה ןומדק םדא, 2

 הלעהמו לדבנ םנמא ומצע םשה וניא ה"ּב ףוס-ןיא אוה םימלועח ןובר יִכע 4

 ,"וילע
 | ,423 'ז ,רעירפ עז 5

 ,ארוא ארקנו אשידק אקיתע אוה ןושארה רשא ,,םיפוצרפ הששל קלחתמחע 6

 ."ןיפנא ךירא אוה ינשה ףוצרפה

 ,,אשידק אקיתע ףוצרפכ אלקתמב לדבנו ןקותמ ןיפנא ךירא ףוצרפ רייטצנ,- 7

 .'םיבשהנ דחאל המהו םהל דחא םשו)
 .ַאָק ןטצעל םעד ךיוא עו !"אשידק אקיתעב ותוא ללכנ רשא ןיּפנא ךיראו, 8

 ."םימשה רעש, ןיא לטיפ
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 םעד ןשיוצ טכַאמ הריריא סָאװ ,ךיילגרַאֿפ רעד טנַאסערעטניא סרעדנוז
 רעשידרע רעד יו טקנוּפ .ןשטנעמ ןשידרע םעד ןוא ''ןשטנעמ ןשלמיה,,

 ערעדנַא עלַא תומילש ןייז טימ רעּביא טגייטש שטנעמ רעכעלרעּפרעק
 רעד ןיא ױזַא ,רעטסומ ןוא ?יצדנע רעייז ןיא רע סָאװ ,ןשינעפעשַאּב
 ערעדנַא עֶלַא ןופ רעמוקלופ ןוא רעכעה (יהחלאה םדאה) שטנעמ רעשלמיה

 רעד .גנַאפנָא ןוא רוקמ רעייז זיא רע סָאװ ,ןטפערק עשלמיה ןוא תוליצַא

 ענעפאשעג עלַא ןופ ?יצדנע ןוא גניר-סולש רעד זיא שטנעמ רעשידרע

 רעד זיא רעשידרע רעד .גנַאּפנָא רעייז -- רעשלמיה רעד ןוא ,ןטלעוו

 ,ןעקנופ עטייזעצ יד םעלַא ןופ ןוא ץלַא ןופ ףיוא טמענ סָאװ ,טקנוּפלמַאז
 ןיא רעשידרע רעד ;טלַארטשַאּב ןוא טכיל טײרּפשרַאפ -- רעשלמיה רעד

 ןכייה יד ןיא טבערטש סָאװ ,טכיל ןטלניּפשענּפָא םעד ןופ טקנוּפלטימ רעד

 טניישַאּב סָאװ ,טכיל ןופ לַאװק רעד --- רעשלמיה רעד ,לַאוװקרוא ןייז וצ

 חכיס רעד וצ ץלא טביוהרעד שטנעמ רעשידרע רעד יו ..,ץלַא טּבעלַאּב ןוא

 הּביס רעד ןופ גנולַארטשסיוא ןַא ןיא סָאװ ,רעשלמיה רעד ױזַא ,הנושאר

 זיִּת עטסכעה יד ןופ תונרדמ עלַא םורַא טמענ ןוא טקיניײרַאֿפ --- חנושאר

 ,הניבש רעד רַאפ טרָא-ור סָאד זיא שטנעמ רעשידרע רעד ...עטסקירעדינ יד

 לּפמעט רעד ןיא רעשלמיה רעד ןוא ,,,אשידק תוכלמ , רַאפ טלעצענ סָאד

 רעטרעּפרעקרַאפ רעד ,רעטערטרַאפ רעטסכעה רעד ןוא 1 ףוס-ןיא םנופ

 -- "'אשירק תוכלמ ,, ןופ טלעצענ סָאד ,ןשטנעמ ןשידרע םעד ןופ לָאּבמיס

 ןזיילסיוא טעוו סָאװ ,טלעוו רעד ןופ לאוג רעד ,חישמ רעקיטכיל רעד זיא

 ןעקנופ עקילייה עלַא ןּביוהרעד ןוא ןעמיוז עטונ עלַא ''תוּפילק ,, יד ןופ
 עשלמיח יד ןיא ,דניז ןוא רעמָאי ןופ לָאט םעד ןופ ,''אכּבה קמע ,, םעד ןופ

 | ,..טביל ןכעלדנעמוא ןופ לָאװק םוצ ,ןכייה
 ןיז טכעלטנפערַאפ טָאה בהוּבַא קחצי יװ םעדכַאנ דלַאּב ןוא

 ,הרושּב עקיטכיל יד ןעגנַאנרעד םיא וצ זיא ,גנוצעזרעּביא-'םימשה רעש ,,

 טימ טנַאּפש רע ,ןזיװוַאּב ןיוש ךיז טָאה חישמ רעטראוועג גנַאל רעד זַא

 רעד ןֹופ ןקע עלַא ןיא ןָא ןגָאז םיחילש ענייז ןוא ,טירט עכעלניניק ענייז

 ,.ןטּפשמ ןוא ןיד ןסיורג ןופ גָאט רעד טמוק סע :טלעוו

 | | ""!יבצ יתּבש ,חישמ רעיא ,ךיא,
 ,טלָאמעד דָארג יו ,ןזיוועגננָא לָאמ עקינייא דעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 ןוא ,ערע עיינ א ןָא ךיז טּבייה עטכישעג רעשִיעּפָאריײיא רעד ןיא ןעוו

 םניא אקווד טרעוו -- ןדניוװשרַאפ ןָא ןבייה רעטלַאלטימ םנופ סנטָאש יד

 ןיא םיוז ןיא זיּב .רעקידהרוחש-הרמ ןֹוא רעלעקנוט ץלַא ָאטענ ןשידיי

 גנונעפָאה עקיצנייא יד ןוא ,ןייּפ ןופ רעכעּב רעד ןרָאוװענ טלופרעביא

 ,4 .ּמַאק ,רמאמ רעטסקעז ,ןטרָאד 1



 2071 ןדיי ייּב רומארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןּביולג רעטסעפ רעד ןעוועג זיא המוא רעטלנַאװרַאפ רעד ןופ טסיירט ןוא

 -םיוא ,דוד ןּב חישמ ןזייװַאב דלַאּב ךיז טעוװ טָא :חלואנ רעקידלַאּב ַא ןיא

 ךלַאּב ןלעװו ןטָאש ַא יו ,ענעּבירטרַאפ יד ןופ ?זמ סָאד טעוו ןענייש

 יינספיוא ןלעוו טייקילעזטייל ןוא דָאנעג ןוא ,ןדייל ןוא תורצ יד ןדניוװשרַאפ

 ...קלָאפ ןטלייוורעדסיוא םעד רעּביא ןסילפ ןָאט

 טלופרַאפ טינ ;ןעמוקעג טינ רעּבָא זיא הלואג רעד ןופ גָאט רעד

 ,ה"י ןט17 ןופ טימ רעד ןיא .,,ןייּפ ןופ רעכעּב רעד ןעוועג ךָאנ זיא

 ?ארשי ןּב השנמ ןופ קרעוו יד ןענישרעד ןענייז סע ןעוו ,ןרָאי יד ןיא דָארג

 טָאה סָאװ ,ןכָארּבענסױא םערוטש רעקידלַאוװג רעיינ ַא טָאה ,הריריא ןוא

 ,טסיוורַאפ ןוא טרעטשעצ תוליהק עשידיי רעטרעדנוה יד תונמחר ןא

 -נַאּב ענייז טימ ''לימח,, סיוױרַא טערט ענעצסנַאװַא רעקיטולּב רעד ףיוא

 רעד ןופ םישעמ עכעלקערש יד יינספיוא ןּבָאה טּבעלעגפיוא ןוא ,סעד

 .""הפנמ רעצרַאווש , רעד ןופ ןרָאי-הלהּב עקיטולּב יד ןוא חפוקּת-ןנוצציירק

 ןופ ךשמ ןיא ןעמוקענמוא ןענייז תושפנ עשידיי ןָאילימ לטרעפ ַא ךרעג

 קֶּלֶאֹפ עטשואירַאפ סָאד ,(1088--1048) קילדנעצרָאי ןכעלקערש םעד

 ןיא ןבעל יֹזַא רעטייװ :קנַאדעג רעקיצנייא-ןייא ןעגנורדעגכרוד טָאה

 וצ ףוס א ןכאמ ןוא ןעשענ זומ סעּפע !תוחוּכ עכעלשטנעמ יד רעביא

 -ידלַאב ַא ףיֹוא טראוװעג טָאה קלָאפ סָאד ןוא !ןרייל עכעלביירשאנמוא יד

 ןטפַאהפמַארק טימ ןוא זנור טימ ,דלודעגמוא טימ טרַאװעג ,הלואנ רעק

 עטלנָאװרַאפ ,עטגָאטייװעגנָא ןַא קיעפ רָאנ ןיא סע ןכלעוו ףיוא ,ןּביופְנ
 ,...המשנ עכעלשטנעמ עטמיטשענ שיטסימ ןוא

 ענערַא רעד ףיוא סױרַא ןטערט טנעמָאמ ןשיטירק םעד ןיא טָא

 -יטנַא ייווצ ,ןטייקכעלנעזרעפ ייווצ ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןשידיי םנופ

 ענעדיישראפ לַארטעמַאיד ייווצ ןופ רעייטשרָאפ עמערטסקע ייווצ ,ןדָאּפ

 ןופ ךשמ ןיא תונשקע ַאזַא טימ ןּבָאה סָאװ ,ןעמענַאּבטלעװ ןוא ןטלעוו

 טלָאװעג טָאה ייז ןופ רעדעי ןוא ,הרוכב רעד ראפ טפמעקעג תורוד עגנַאל

 -לַאװג א -- רענייא .רוטלוק רעשידיײי רעד ףיוא ?לּפמעטש ןייז ןנײלפױרַא

 ןשרָאפ סָאד ןעמעוו יײּב ,קנַאדעג ןשיפאזָאליפ ןופ טיּבעג ןפיוא זיר רעקיט

 ןיא דיירפ ןוא קילג עטסערנ סָאד ,ליצ רעקיצנייא רעד זיא ןסיוו ןוא

 -ריטלַאזקע ןַא ,תומולח לעּב רעשײטסַאטנַאֿפ א --- רעטייווצ רעד ;ןּבעל

 -מוא ןוא ןלאער ןשיווצ ץענערנ יד ןרָאלרַאפ טָאה סָאװ ,רעקיטסימ רעט

 ןוא עזָאניּפש ךֹורְּב :ייז ןּבָאה ןסייהעג ,,,רָאו ןוא םיורט ןשיוװצ ,ןלַאער

 ,..יבצ יתּבש

 ,ןסיו ךָאנ טשרוד ןוא קנאדענירעשרָאפ ןעיירפ ןופ טסיינ רעד

 רעד ןיא ןדיי עשידרפס יד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןעוועגנ זיא סָאװ

 ןצנַאנ ןיא טינ ןיא ,חפוקּת רעשיּבַארַא רעד ןופ טייצ-ילב ןוא דץנַאלג
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 'עשיטסימ יד תעצ ןטייצ עקידרעטעּפש יד ןיא ןליפַא ןרָאװעג ןשַאלענסיוא

 -רעדָאפ ןצנַאג םעד ןעמונראפ ןֹּבָאה ןעננומערטש עשיפקָאדָאטרָא ןוא

 ןיא ןקרעמַאּב עקַאט ךיז טזָאל סָאד .ןבעל-רוטלוק ןשידיי םנופ דנורנ

 -ַאמ ענעפָאלטנַא יד ּוװ ,דנַאלָאה ןלערוטלוק םעד ןיא ,בושי םעיינ םעד

 רעד ןופ קורד ןרעוושייילּב םנופ טיירפַאּב טליפרעד ךיז ןּבָאה ןענַאר

 .עדיא טימ עיציזיווקניא רעד ןופ קערש-םונהינ םעד ןוא ךריק רעשיליוטַאק

 טייקכעלגעמ יד ןעמוקַאב ,םעטָא ןעיירפ ןעמוקַאּב ןּבָאה ןשטנעמ .םינילּת
 יד ןכלעוו ,ךָאי-גנַאװצ םעד ןפרַאװּפָארַא ,ןסיוועג רעייז ןנלָאפ יירפ

 -ָאד רעד ןיא טָא .טניילענפיורַא ייז ףיוא ןּבָאה טנעה עשירָאטיזיוװקניא

 ,ןקיורמוא םעד ךָאנ דלַאּב ךיז טָאה הביבס רעטנערעגפיוא קיטסיינ רעקיז

 1 ַאטסָאקַא ?אירוא טסילַאנָאיצַאר- רעקנעדיירפ ןכַאװש-רעטקַארַאכ

 רעקנעד ןשינואו םנופ רוניפ ענעסאלעג-קיור ,עזעידנארנ יד ןזיווַאּב

 "ער טלָאװעג טינ ךיז טָאה קנַאדענ רעשיטירק רעקיזיר סעמעוו ,עזָאניּפש

 | ,ןטעטירָאטױא ןוא הרוסמ םוש ןייק טימ ןענעב

 ןסיורג ןקיזָאד םעד ןֹופ העּפשה יד ןעוועג ןיא קיטשינ ןוא ןיילק

 ךעלנייוועג סָאד טוװורּפ ןעמ .רנטקוק ןייז ןוא םוטנדיי םעד ףיוא רעקנעד

 הפוקת-החדירי רענעי ןיא טָאה ץוּביק רעשידיי רעד סָאװ ,ןרעלקרע טימרעד

 -מיא לָאז רע ,הנרדמ רעלערוטלוק רעקירעדינ וצ א ףיוא ןענופעג ךיז

 עקַאט זיא סָאד .ןוז ןשינואנ ןייז ןופ ןעעדיא יד ןעמענפיוא ןייז דנַאטש

 רעּבָא סָאד ןָאק ןעמ ,םוטנדיי ןשיליוּפ-שטייד םוצ ענונּב קיטכיר רשפא

 ,ןססאװענסיוא זיא אפונ עזָאניּפש רעכלעוו ןיא ,הליחק רעד ןגעוו ןגָאז טינ

 -ָאלקיצנע ןופ ןשטנעמ ןענופעג ךיז ןּבָאה טרָאד זַא ,ןעזענ ךָאד ןּבָאה רימ

 -םיוא ןּבָאה סָאװ ,עכלעזא ןעוועג ךיוא טרָאד ןענייז סע ;ןסיוו ןשידעּפ

 ךָאד ןוא ,רֹודדזֹּב ןסיורג רעייז ןופ ערעל רעד ֹוצ טרעהעגוצ ךיז םַאזקרעמ

 ,טייז ןייז ףיוא טינ טלעטשעג ךיז טנעמַאמ ןקידנדײשטנַא םעד ןיא ייז ןּבָאה

 ןופ רעטנזיוט טימ ןעמַאזוצ ןוא ,דָאּפיטנַא ןייז ןופ טייז רעד ףיוא רָאנ

 ןוא ץנַאמ טימ ,יירשעג-לּבוי ןשימרוטש טימ ייז ןּבָאה רעדירּב ערעייז

 ,ןָא טמוק לאוג רעקיטכיל רעד זַא ,הרושּב עקידיירפ יד טסירנַאּב גנַאזעג
 ,ןעגנוננידַאּב ערעדנַא ,ןוויטָאס ערעדנַא טקריוועג ,תועמשמ ,ןּבָאה סע

 ןעגנּויושנָא ןֹוא ןעעדיא סעזָאניּפש טכַאמעג ךעלנעממוא ןּבָאה ייז סאו

 פכ-םדוק .הביבס רעשיריי רעד ןיא ןעניפעג גנַאלקּפָא ןקירעהעג ַא ןלָאז

 | עפיט סעזָאניּפש ךעלטננייא טָאה סָאװ :ענַארפ יד ןרעו טלעטשענ זומ

 ,ןקידנדייל-רעווש םעד ןּבעג טלָאמעד טנָאקעג ערעל עצנַאג שינָאמרַאה ןוא

 .יִצְנע רעשיסוד:שידיי רעד ןיא לקישרַא רעזנוא עז ,ַאטסָאקַא ןגעװ תוכירַאּב רעמ 1

 ,1908) | 'ג ,עידעּפָאלק
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 טנָאקענ ןדייל ענייז יז טָאה ?קלָאפ ןקידנעקנירט ךיז טולב ןגנייא ןייז ןיא

 רעקיזָאד רעד ףיוא רעפטנע ןַא ןּבעג וצ ידכּב ?ןלייה ןדנּוװ ענייז ?ןליטש

 -ראפ ךיז טָאה עזַאניּפש ױזַא יו ןענַאמרעד וצ זיולּב גונעג ןיא ענַארפ

 ,קלָאפ ןשידיי םעד --- רענערט ןייז וצ ןוא רוטלוק רעשידיי רעד וצ ןטלַאה

 ןיא עזָאניּפש זַא ,טכַארטַאב ןיא ןעמענ לּכ"םדֹוק ייּברעד זופ ןעמ

 רעד ךיוא טרעיינ ,רעקנעד עשיפָאזָאליפ עטסערג יד ןופ רענייא רָאנ טינ

 עסיורג יד ןליפַא .קיטירק-לּביּב רעכעלטפאשנסיוו רעד ןופ רעדנירנַאּב

 םעד ןופ סױרַא ןעיינ ,ג'בלר רעד ןוא ינומיימ ,ןטסילאנַאיצַאר עשידיי

 ;טײטַאּב ןקיּבייא ןופ תולגתח עכעלטענ ַא זיא הרוּת יד זַא ,טקנוּפדנַאטש

 ,טייקילייה ןופ ?טנַאמ םעד הרוּת רעד ןופ ּפָארַא טסייר רעּבָא עזָאניּפש

 טרעוו ןייז סָאװ ,רוטלוק רעכעלשטנעמ ןופ טקודָארּפ טלַא יז טכַארטַאּב רע

 עזָאניּפש ,1 טיייצ רעטמיטשַאּב ַא רַאפ זיולּב קיטליג זיא טייטַאּב ןוא

 ךיז ןזָאל סע ,קיטירק רעכעלטפַאשנסייװ-ןייר טימ טינ רעּבָא ךיז טנגונַאב

 ןיא רעריפ-נעוו סעמעוו ,רעד,, .רענעט עשימעלָאּפ ןרעה ךיֹוא םיא ייּב

 --* ''קיטע , ןייז ןיא עזָאניּפש טנרעל -- דנַאטשרַאפ רעד זיא'ס ןּבעל

 סמענעי ףיוא ןרעפטנע וצ ךעלנעמ רָאנ זיא'ס טייוו יו ךיז טסיילפ רעד

 רעוו, .'טומלדייא ןוא עּביל טימ -- וו"זַאא גנוטכַאראפ ,סעּכ ,האנש

 ןיא רעד -- האנש טימס ןעננוקידיילַאּב רַאפ ןלָאצּפָא ךיז טסיילפ סע

 רעד , :עזָאניּפש רעטייוו טנָאז טרָא רעדנַא ןַא ףיוא ."'ןרעיודַאּב וצ שממ
 ףיוא טנָארט המשנ רעלעדייא ןוא ? רעטקַארַאכ ןקרַאטש ןטימ שטנעמ

 הווַאנ ןייק ןופ טינ סייוו ,סעּכ ןייק וצ טינ טמוק ,האנש ןייק טינ םענייק

 4?גנוטכַארַאפ טימ טינ םענייק וצ ךיז טלַאהרַאפ ןוא

 ,רעלעדייא רָאּברעדנּוװ רעד טא ,אפונ עזָאניּפש רעּבָא טָאה רעדייל

 -עגסיוא ךעלדנירג ןוא ףיט ױזַא טָאה סָאװ ,שטנעמ רענייר-לָאטשירק

 ךיז קידנעטש טינ -- ןטסעפַא סנשטנעמ םעד טרעדילגעצ ןוא טשרָאפ

 ,שטנעמ א ,גנוניימ ןייז טיול ,ןריפפיוא ךיז ףרַאד סע יװ ױזַא ןעוועג גהונ
 טינ טָאה רע ."'דנאטשראפ רעד זיא'ס רעזייווגעוו רעקידנעטש סעמעוו ,

 רע ;םיא וצ סָאה רעייז חליהק ןייז ןופ רעדילנטימ יד ןייז ?חומ טלָאװעג
 טומסיורג ןוא עּביִל טימ ףרַאד ןעמ ,, זַא ,ללּכ םעד ןיא ןסענרַאפ טָאה אפוג

 ,"גנולדנַאהּפָא עשיטילָאּפ-שינַאלָאעט, ןייז ןיא 1

 יא עשטייד סכַאּברעױא םיול ןרימיצ רימ ,46 ץַאזרעל ,לייט רעטרעפ ,"קיטע, 2

 ,1871 ,גנוצעורעּב

 -- (59 ץַאזרעל ,ן| ,"קיטעג) עוָאניּפש טרעלקרע -- רעטקַארַאכ ןקרַאטש רעטנוא, 5

 יםיוא ןעלדנַאה ןוא ןָאמ ץנַאג ןײז ןרילוגער וצ ןּבערמש סנשטנעמ םעד ךיא ײטשרַאֿפ

 ,"דנַאטשרַאפ םנופ ןטָאּבעג יד םיול ךעלסילש

 3 ,ץַאורעל םוצ גנוקרעמנָא ,לייט רעטירד ,ןטרָאד 4
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 סָאד ןייז רבוג טנַאקעג טינ טָאה רע ,"סעּכ ןוא האנש ףיוא ןרעפטנע

 טלָאפ ןייז ןופ רעריפ עקיטסייג ןוא םינבר יד וצ סַאה ןוא ןרָאצ ןופ ליפעג

 ןיא םיא ןּבָאה הליהק רעמַאדרעטסמַא רעד ןופ םינבר יד סָאװ ,רַאפרעד

 -סיה ןפיוא וליפַא טײרּפשרַאפ ךיז טָאה סָאה ןייז .טנײלעגנײרַא ''םרח ,

 יד ןעזָאניּפש ייּב ךיוא ןסיײיה ןעטסָאקַא טימ ךיילג ,םוטנדיי ןשירָאט

 לוטיּב ןדעדנוזַאּב טימ .(םישורּפ) ''רעייסירַאפ יד ,, יו שרעדנַא טינ םינּבר

 ןוא ,קלָאפ ןשידיי םנופ '!טייקידונּתרחּב-הּתִא , רעד ןגעוו עזָאניּפש טדער
 טינ טכיזניה םוש ןייק ןיא ןעייטש ןדיי יד זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז טסיילפ

 יב ךיוא זַא ,רעטנוא טכיירטש רע ,רעקלעפ ערעדנַא עֶלַא ןופ רעכעה

 -נטסירק םנופ ןלָאטסָאּפַא יד ןוא ,1ןעוועג םיאיבנ ןענייז רעקלעפ ערעדנַא

 יד ,תמא .* םיאיבנ עשידיי יד ןופ רעכעה ליפ ןענַאטשענ ןענייז םוט

 -וּפש טרעכיזרַאפ ,םעד טימ ,קלָאפ עשידיי סָאד זיולּב ןעמוקַאּב טָאה הרוּת

 ןצעזעג יד םערָאװ ;ןעמענוצרעּביא סָאװ ױזַא ָאטינ רעּבָא ךיז זיא ,עזָאנ

 עקיזָאד יד .ןּבעל ןלעירעטַאמ ,ןכעלגעטלַא ןרַאפ ןענייז --- הרוּת רעד ןופ

 ןיא ןדיי יד ןופ ןּבעל ןשיטילָאּפ םוצ טסאּפענוצ ןעוועג ןענייז ןצעזעג

 רעד ןופ ןצעזעג יד .קירעּביא ןיוש ייז ןענייז רעּבָא םציא .עניטסעלַאּפ

 יד יו טרעוו ןרעסערג ןייק גנוגייצרעּביא סעזָאניּפש טיול ,טינ ןּבָאה הרות

 רַאפ טינ ייז ןיא ךיז טקיטיינ שטנעמ רעד ;קלָאפ רעדנַא רעדעי ןופ ןצעזעג

 עטסכעה סָאד .טייקכעלצונ רעייז רַאפ טרעיינ ,טייקיטכערעג ןוא תמא רעייז

 ןוא ,ןענעקרעד טָאג םניא רעּבָא טייטשַאּב לַארָאמ עתמא יד ,ןֹּבעל םנופ ליצ

 יד ןרידוטש ךרוד רָאנ ,ןליפרעד תווצמ ךרוד טינ ןכיירנרעד ןעמ ןָאק סָאד

 טינ רעּבָא ךיז טננונַאּב עזָאניּפש ,52 רוטַאנ רעד ןופ ןצעזעג עניימעגלא

 טסיילפ ןוא ''םזינתרחּב-חּתַא , ןשידיי םעד ןנעק טפמעק רע סָאװ ,טימרעד

 -רַאפ ערעסערג ןייק טינ טָאה קלָאפ עשידיי סָאד זַא ,ןזייוורעד וצ ךיז

 רעדנַא ןא ךָאנ טָאה רע .רעקלעפ ערעדנַא טימ ךיילנרַאפ ןיא ןטסניד

 רעריפ עקיטסיינ ענייז סָאװ ,קלָאפ סָאד ןקיר עדינ ר ע ד ליוו רע :;הנווּכ

 רע ,ןסיוטשענסיורט הכיבס רעייז ןופ ,רעקנעד ןעיירפ םעד ,םיא ןֹּבאה

 יױזַא טָאה קלָאפ עשידיי סָאד סָאװ ,הּביס יד זיא סָאװ :ענַארפ יד טלעטש

 ןעוועג ךָאד זיא ליצ רעייז תעּב ,חרוּת רעד ןופ ןצעזענ יד ןזָאלרַאפ טפָא

 לארשי קלאפ סָאד זיא סָאװרַאפ ?ןטקַאהרעד וצ דנַאל ןייז ןוא קלאפ סָאד

 ןיא דנַאל ןייז ןוא ,רעקלעפ עדמערפ רעטנוא ןרָאװעג טכָאירעטנוא טפָא ױזַא

 -טנע ןשילרעטסיוא ןַא עזָאניּפש טיג ףיורעד ? ?ןרָאוװעג בורח ףופ-לּכ-ףופ

 ,188 ,גנולדנַאהּפָא עשיטילָאּפ:שינָאלָאעט

 ,204--203 ,ןטרָאד

 ,202--198 ,ןטרָאד
 48 08 םפ  זי* 17 'ַּפַאק .ןטרָאד
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 םיא ןוויִּכ א טימ קלָאפ ןשידיי ןפיוא ןרָאצ ןוא סָאה סיוא טָאה טָאג :רעפ

 וצ קלָאפ סָאד טינ ןעוועג זיא ליצ רעייז סָאװ ,ןצעזענ עכלעזַא ןבענעג

 טנָאז -- רעמ סָאװ, .ןעגנערבוצמוא סע רעכיג סָאװ רָאנ ,ןטלאהרעד

 -ַאֹב רעמ ץלַא ,ענַארפ רעקיזָאד רעד ןיא ךימ ףיטרַאפ ךיא -- עזָאניּפש

 5ל3 טייצ רענעי ןיא טָאה טָאנ זַא ,קנַאדעג רעד רימ ןיא ךיז טקיטסעפ

 טרעיינ ,טייקרעכיז ןוא קילג (המוא רעשידיי רעד) ריא ןנעוו טנרָאזעג טינ

 טָאה ףיורעד יו ,תודימ עטכעלש עריא רַאפ ןפָארטשַאּב וצ יז טבערטשענ

 ,ןעניוטש וצ שממ עקַאט זיא סע ןוא 1 סוטיצַאמ ןזיוועגנָא וּתעשּב ןיוש

 זַא ,סיורנ ױזַא ןעוועג זיא קלָאפ ןשידיי ןפיוא ןרָאצ רעכעלטעג רעד סָאװ

 וצ ?נוממ טינ ןענייז סָאװ ,ןצעזעג עניוזַא טימ ןעוועג הּכזמ םיא טָאה רע

 דַאֿפ המקנ ןוא ףָארטש סלַא ןרעוו טכַארטַאּב ןזומ רָאנ ,קלָאפ םעד ןצונ

 .5 םישעמ עטכעלש

 יד רעטנוא סרעדנוזאב ןכיירטש רעשרָאפ-עזָאניּפש יד ןופ עליפ

 שיפָאזָאליפ סעזָאניּפש ףיוא םטאהעג טָאה הלּבק יד סָאװ ,העּפשה

 ןיא ךָאד ,ןענעקייל טינ יאדווַא ןעמ ןָאק העּפשה עקיזָאד יד .ג םעטטיס

 ןַעמ ףרַאד לּכ-םדוק ,טניימ ןעמ יו טייטַאּב ןסיורג ַאזַא ןופ ןעוועגנ טינ יז

 םעד ןיא זיולּב ךיז טליפ הלּבק רעד ןופ העּפשה יד זַא ,ןסענרַאפ טינ

 ,הלּבק יד יו .םעטסיס סעזָאניּפש ןופ ?ייט ןוויטַאלוקעּפס-שיזיפאטעמ

 -בוס-רוא עקיצנייא טולָאסּבַא יד זיא טָאנ זַא ,עזָאניּפש ךיוא טנרעל ױזַא

 ,טריטסיסקע סָאװו ,ץלַא םָאנסיױא ןָא טמאטש סע רעכלעוו ןופ ,ץנַאטס

 ןוא ,טָאג זיא ,זיא סָאװ ץלַא,, .ןייז סעטערקנָאק ןוא סעלעודיווידניא סעדעי

 1 .ןרעוו טכאדענ טינ וליפַא רעדָא ,ןריטסיסקע טינרָאג ןָאק טָאנ רעסיוא

 "'רהוז,, םעד טימ םּכסח ןלופ ןיא ןוא טרַאקעד רערעל ןייז וצ ץַאזננעק ןיא

 -ַאמ יד .םזינָאמ ןטסגנערטש םעד םעטסיפ ןייז ןיא ךרוד עזָאניּפש טריפ

 "בוס עקידנעטשבלעז ייווצ סלַא טינ רע טכארטַאּב טסיינ םעד ןוא עירעט

 זיֹולֹּב ךיז ןקינײרַאפ סָאו ,תוהמ רעייז ןיא ענעדיישרַאפ ץנַאנ ,ןצנַאטס

 טסייג רעד ןוא (''ננוטיירּפשסיױוא יד,,) עירעטַאמ יד ;טיײהטָאנ רעד ןיא

 עכעלדנעמוא ייווצ ןיולּב םעטסיס סעזָאניּפש טיול ןענייז (''קנַאדעג רעיד)

 סעזָאניּפש טיול ,זיא ננוטיײרּפשסיױוא יד .הנושאר הּביס רעד ןופ ןטוּבירטַא

 ןוא ,שוחּב ןעז םיא ןָאק ןעמ סָאװ ,קנַאדעג רעטרעּפרעקראפ רעד ,הטיש

 ,ןדיי וצ גנווצַאּב רעכעלדנייפ רעייז ןייז םימ םנַאקַאּב ,רעקירָאטסיה רעשימיור ַא 1

  2דאָרטן,  384, |

 ה"י ןם1/ ןיא ךָאנ ןזיװעגנָא העּפשה רעקיזָאד רעד ףיוא טָאה ןטשרע םוצ :

 ,רעטכַאװ גרָאעג ןַאהָאי (1699)

 ,15 ץַאורעל ,לייט רעמשרע ,"קימעע 4



 גרעבניצ .;' ר"ד | 212

 עדייּב ןוא ;גנוטײרּפשסױא ערַאּבעז טינ ,ענעגרָאּברַאפ יד זיא קנַאדעג רעד

 ,טייהטָאג רעד ןיא עּבלעז סָאד ןוא סנייא ייז ןענייז

 ןיא טָאג זא ,קנַאדעג-דנורג םעד ןיא ''רהוז,, םעד טימ קימיטשנייַא

 ךיז טיינעצ ,(טָאג ןיא זיא ץלַא) סזחמ/ג זמ 0060 6856 ןַא ,ץלַא ןוא קיצנייא

 טפערטַאּב סָאװ ,טקנוּפ ןטסקיטכיװ רעד ןיא םיא טימ עזָאניּפש רעּבָא

 ןגעוו ערעל ןיייז ןיא --- 'רחוז,, םעד ןופ ןרעק ןטסלופטרעוו םעד שיטקַאפ

 -טלעוו סרחוז םעד ןופ ןייּבנקור רעד זיא סָאװ ,קנַאדעג-דנורג רעד .קיטע

 רעייהעגמוא ןַא ךיז ןיא טנַארט טלעוו יד זַא ,םעד ןיא טיײטשַאּב ,םענַאּב

 ןוחצינ ןקימליגדנע ןוא גנולקיוטנַא ןייז ןיא ןוא ,דוסי ןשיטע ןקיטכעמ

 -בעלנעורעּפ עכעלש טנעמ יר עלָאר עקיטכיוו קיטלַאװג ַא טליּפש

 -שטנעמ רעד ןופ עלָאר יד זיא םעטסיפ סעזָאניּפש ןיא דָארנ ןוא .טייק

 .עזָאניּפש טלקיװטנַא תופירח סיורג טימ .?ונ ךיילנ טייקכעלנעזרעּפ רעכעל

 ,ןעגנוניישרעד עקילעפוצ ןופ טינ סייוו רוטַאנ יד זַא ,קנַאדעג םעד

 סעדעי ;טייקידנעװטיונ רענרעזייא רעד ןופ אצוי-לעוּפ ַא ןיא ץלא ?ייוו

 1 סאצוילעוּפ ןוא תֹוּביס ןופ טייק רעכעלדנעמוא רעד ןיא גניר א זיא

 -סעה ןוא טייקנייש ,עמוקלופ טינ ןוא עמוקלופ סָאד ,סטכעלש ןוא טטוג

 ןוויטקעיּבָא םעד דצמ ןּבָאה סָאװ ,ןפירנַאּב ץלַא ןענייז סָאד --- טייקכעל

 ךָאד ןרעהעג ןטפַאשנגייא עקיזָאד יד ?ייוו ,טינ ןיז םוש ןייק םענַאבטלעװ

 רעזנוא ןופ ןקורדנייַא-סגנומיטש זיולּב ןענייז סָאד --- אפוג ןכַאז יד טינ

 -נעטש םעד טימ ןָאט וצ זיולּב טָאה ןסיוו עוויטקעיּבָא סָאד 2 טראקנעד

 ןייש ,טוג ;ךיז ןשיווצ ןכַאז יד ןופ גנַאהנעמַאזוצ ןקיסעמצעזעג ,ןקיד

 -דנַאטש ןכַאנ ןוא ,ןפירנַאּב עוזיטקעיבוס זיולּב ןענייז סָאד --- המודנו

 "סעה סלַא ןרעװ טכַארטַאּב ענייש סָאד ןָאק גנומיטש רעדָא טקנוּפ

 יד טָא .וו"זַאא טכעלש --- עטוג סָאד ,ךעלדעש --- עכעלצונ סָאד ,ךעל

 -נעד ךרוד טכַארּבעגסױרַא ןרעוו סָאװ ,ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ עלַא

 -רנַאטש סעזָאניּפש טיול טָאה ץלַא סָאד ,ןשטנעמ עקידנליפ ןוא עקידנעק

 ,ןוויטקעיּבָא ןייק טינ רעּבָא ,טרעוו ןקידכרעּכ ןוויטקעיּבוס א זיולּב טקנופ

 רעד ןיא ,לַארָאמ וצ ענונּב קיטליג ךיוא זיא ענענייא סָאד .,ןטולָאסבַא

 רעד ןשילַארָאמ םעד טרעהעג ןרעװ ןוא ןייז ןופ טייק רעכעלדנעמוא

 "רנַאטש ןוויטקעיּבָא םעד ןופ ,ןשילַארָאטמוא םעד ךיוא יו ץַאלּפ רעבלעז

 גנַאהנעמאזוצ םעד יו רעמ טינ ךיילנַאּב עדייּב ייז ןענעכייצַאב טקנוּפ

 ןעמַאזוצ עדייּב .תונקסמ ןוא ןשטנּוװ ,ןעגנורעדאפ ענעדיישרַאפ ןשיווצ

 עלא טדניברַאפ סָאװ ,טייק רעסיורג רעד ןיא ןסָאלשעגנייא ייז ןענייז

 ,29 ץַאורעל ,{ ,"קימעג 1

 .89--22 'ו ,26 ץַאורעל םוצ ענאלייב ,| ,ןטרָאד 2



 419 ןדי ייב רימַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 םעניימעגלַא םעד ןיא טָא ,1 דוסי ןקיּבייא דעייז טימ ןייז ןופ ןעמרָאפ

 טּפַאֿפ --- דוסי ןקיבייא רעייז טימ ןייז ןופ ןעמרָאפ עלַא ןופ דנַאברַאפ

 ,לַארָאמ ר ע קי דל כש ןייר ןגעוו ,לַארָאמ ןגעוו ערעל ןייז ןייַא עזָאניּפש

 -רַאֿפ רעד יו ךיילג ,זיא ןליו רעד, זא ,עזָאניּפש טטרעל טסיזמוא טינ

 ,ןפרַאד ריס .?* 'ןעקנעד ןופ (טרַא) טודָאמ רעסיוועג ַא זיולּב ,דנַאמש

 סלא רָאנ ,עקילעפוצ סלַא טינ ןטכַארטַאּב ןכַאז עלַא ,רעּביא עזָאניּפש טרזח

 --- רֹוטַאנ רעד ןיא ןכַאז עלַא ןופ טייקידנעווטיונ עקיזָאד יד .עקידנעווטיונ

 ןרירַאּב ַאֹד .אפֹונ רוטַאנ רעקיּבייא סטָאג ןופ טייקידנעווטיונ יד זיא סָאד

 טמוס םענַאבטלעװ סרהוז םעד ןכלעוו ןיא ,טקנופ ןטסקיטכיוװ םעד רימ

 רהוו רעד .םעטסיס רעשיפָאזַאליפ סעזָאניּפש טימ חריתס רעֶלֹומ ןיא

 רעד ר ע בי א ךָאד ךיז טניפעג ,טיײהטַאנ יד ,הנושאר חּביס יד זַא ,טנרעל

 ,רעּבָא עזַאניּפש .ןפַאש ריא ןיא ייר פ קידנעמשלופ ןיא ןוא ,טקעוו

 ץנַאג א ''םייחיורפ,, רעכעלטעג רעד טיג ,* ןשקשרק ףיוא ךיז קידנציטש

 טָאג, ןַא ,אנקסמ רעד ןופ סױרַא טייג .עזָאניּפש .שוריּפ ןקיטרַאנגייא

 םענייק ןופ טרעוו ןוא רוטַאנ ןייז ןֹופ ןצעזענ יד ךָאנ זיולּב טלדנַאה

 ,טָאג ןיא -- זיא'ס סָאװ ץלַא, לייו ןוא .2 .ןעננווװצעג םינ וצרעד

 + טמיטשאב םיֹורָאֿפ ראפרעד ץלַא זיא ,''ןייז טינרָאג ןָאק טָאג רעסיוא ןוא

 םיֹורָאפ רָאנ םינ ;רוטַאנ רעכעלטעג רעד ןֹופ טייקידנעווטיונ רעד סיוא

 אזא ןוא אזא ףיוא ןקריוו וצ ןוא ןייז זצ עקַאט רָאנ ,ןייז וצ טמיטשיאּב

 ,..'יופצ לכה , .5 ןענַארַאמ טינ ס קי ל ע פו צ םוש ןייק ןיא סע ןוא ,ןפוא

 ןרעוו טינ ןָאק ןליוו (רעכעלטעג) רעד , זַא ,ןעננורדענ שינָאל זיא ןופרעד

 ,ןופרעד ןוא .'עקידנעווטיונ סלַא רָאנ ,ךַאזרוא עיירפ סלַא טנכייצַאּב

 םיוא טינ טקריוו טָאג זא ,סנטשרע טגנירד,, ,עזָאניּמש ךיולג טרעלקרע

 טייקידנעווטיונ טימ ךָאד טנלָאפ ןקריוו ןוא ןייז םערָאװ 6 ?'ןליוו ןעיירפ

 םעד ךָאנ ןשרָאפ עקיטולבטלַאק סָאד .רוטַאנ ןייז ןֹופ תוחמ םעד סיוא

 סָאד -- ןעננוניישרעד ןּוא ןכַאז עלַא ןשיווצ גנַאהנעמַאזוצ םענײמעגלַא

 ןופ תוחמ רעתמא רעד ,הנרדמ עטסכעה יד ,ערעל סעזָאניּפש טיול ,זיא

 רעקיצנייא רעד זיא סָאד --- ןשרָאפ קיטכיר ,ןעקנעד קיטפנינראפ ,לַארָאמ

 טייקידנעװטיונ רעשינָאמרַאה ,רעתמא טימס טגלָאפ סָאװ ,אצוידלעוּפ

 רעד טל ןרדימיצ רימ) 251--250 | 'ב ,'קימע רעד עטכישעג, ,לדָאי עז 1
 ,(גנוצעזרעּביא רעשיסור

 / ,32 ,ץַאורעל םוצ זײװַאּב ,| ,"קיטעפ 2

 ה"א 265 'ו ,| דנַאב ,קרעװ רעזנוא עז 5

 ,17 ץַאורעל ,} ,'קיטעג 3

 ,29 ץַאורעל םוצ !ײװַאּב ,ןטרָאד 5
 ,22 ץַאורעל ,ןטרָאד 6
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 -קעלעטניא םעד ןּבעגרעּביא ןצנַאנ ןיא ךיז .תוהמ ןקיטסייג םעד סיוא

 --- םורַא זנוא טלגניר סָאװ ,ץלַא ןֹופ ןפיירגַאּב ןקיטכיר םעד ,ןשרָאפ ןלעוט

 ןיא , .ןשטנעמ םייּב ריירפ עקיצנייא יד ,קילג עקיצנייא סָאד זיא סָאד טָא

 יו ןעמוקלופרַאפ וצ ץלַא ןופ רעכעלצונ זיא ,עזָאניּפש טנרעל ,ןּבעל םעד

 -ַאֹּב םעד ןיא זיולּב ןוא ,המכח יד ,לכש םעד ךעלנעמ רָאנ זיא'ס טייוו

 ןסַאלעג םעד ןיא .! "טייקילעזקילג רעדָא קילנ סנשטנעמ םעד טייטש

 ג"בלר רעד ןוא ינומיימ יו ,עזָאניּפש טעז ןשרָאפ ןשיפָאזָאליפ ןקיור

 םנשטנעמ םעד ןופ הגרדמ-גנּוולּב עטסכעה ןוא ליצ ןקיצנייא םעד ,םתעשּב

 .ןטפערק עקיטסייג

 ןּבָאה סטוג ןוא סטכעלש ןופ ןפידנַאּב יד זַא ,קנַאדעג סעזָאניּפש

 ןקיטכיר ץנַאג םיוועג זיא ,טיישטאּב ןוויטַאלער ַא רָאנ ,ןטולָאסּבַא ןייק טינ

 םעד ךרוד זַא ,ריפסיוא ןשינַאל םעד ןופרעד טינ רעּבָא טכַאס רע

 עקיזָאד יד ןופ טרעוו רעד טרענימענ םינ ללּכ ןשטנעמ םייּב ךָאד ט'ועוו

 -לעזענ ןוא עכעלש טנעמ פא ךיז טימ ןעלניּפש ייז ?ייוו ,ןפירנַאּב

 עזָאניּפש ךיוא טעז סּבָאה רודיזּב ןייז יוװ .ןעננּויצַאב עכעלטטַאש

 ןנעק עלַא ןופ ףמַאק םעד, זיולּב טּפַאשלעזענ רעכעלשטנעמ רעד ןיא

 יד טימ ןענעכער טינ ללּכ ךיז רע ליוו סּבָאה יו עקַאט ןוא ,''ןעמעלא

 קינייװ רעייז טקנעש ןוא ןשטנעמ םנופ תויטנ עכעלטפַאשלעזעגדןייר

 .ץוּביק ןויטקעלָאק םנופ טײטַאּב םעד ןוא עלָאר רעד טיײקמַאזקרעמפיוא

 םעד ןסירענסיױרַא עזָאניּפש ךיוא טָאה ױזַא ,וּתעשּב ם"במר רעד יו

 סלַא ןיולּב טכַארטַאּב םיא ,רעדנעּב עכעלטפַאשלעזעגנ יד ןופ ןשטנעמ

 ןוא דילגטימ טלַא טינ ןוא ,טײהטַאנ רעד ןופ '!סודָאמ , ןטקַארטסּבַא

 םעד רע טעז רַאפרעד .ץוּביק ןלערוטלוק ןוא ןלַאיצַאס ַא ןופ טסודָארּפ

 ןיולּב תובוט תודימ ענייז ןוא קילג סנשטנעמ םעד ןופ ,קיטע ןֹופ תוחמ
 ןופ '(פטזמוטזמ ססמטזה)קילג עטסכעה סָאד ,, .ןסיוו ןלעוטקעלעטניא ןיא

 -"כעה יד ןוא ,שינעטנעקדע-טָאנ סָאד זיא ,עזָאניּפש טנרעל ,המשנ רעד

 ץנַאג טזייוו ,םיא יב, .*'ןענעקרע טָאנ -- זיא הדימ עטסנעש ןוא עטס

 -ענ רעד סױרַא טלוּב ץנַאג טערט ,לדָאי רעשרָאפ-קיטע רעד ןָא קיטכיר

 ןשיפיצעּפס ןייז ןטיהרַאפ טלָאמעד זיולּב ןָאק עשיטע תמא סָאד זַא ,קנַאד
 תויטנ עוויטקעיּבוס יד ןוא ןליפעג יד ןופ ּפֶא ךיז טרעדנוז סע ןעוו ,ךוּת

 -םימ ענענייא ענייז טימ ןנָאז וצ יױזַא טפַאש ןוא ,ץרַאה סנשטנעמ םנופ

 ףרַאד ןעמ .'הרבס רעשינָאל ןוא טפנונרַאפ רעטיול ןופ טלעוו ַא ןעל

 ,וּתעשב ינומיימ יוװ ,טָאה סָאװ ,עזָאניּפש זַא ,ןסעגרַאפ טינ ךיוא ייּברעד

 73 ץַאורעל םוצ זױײװַאּב רעטרעפ ,לייט רעטרעפ ,ןטרָאד 1

 28 ץַאורעל ,ליימ רעטרעפ ,ןמרָאד 7



 215 ןדיי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 .לַארָאמ ןופ עּבַאנפיוא עטסכעה יד ןעקנעד םענייר םעד ןיא זיולּב ןעזעג

 עבַאגפיוא עטסכעה עקיזָאד יד זַא ,טנעקרענָא ןייֵלַא טָאה -- קיטע ןוא

 הלוגס ידיחי יד זיולּב ןליפרעד ןענָאק

 ןוא רעדמערפ ךָאנ ןעוועג ןיא ערעל םעזָאניּפש זַא ,רָאלק ןיא סע

 סינומיימ הּתעׁשּב יו םענַאבטלעװ ןשידיי ןלענָאיצידַארט םעד רעכעלדנייפ

 רעד ןיא ןראװעג ןפאשעג זיא סָאװ ,"םיכובנ הרומ,, םעד ןיא .ערעל

 ןפרַאש ַא ןענופעג ןֹּבָאה ,רוטלוק רעשידיי-שיּבַארַא רעד ןופ הפוקתדץנַאלג

 -עג דלודענמוא ַאזַא טימ טָאה סע עכלעוו ףיוא ,ןעמעלבָארּפ יד גנַאלקּפָא

 רעשידיי רעקיטלָאמעד רעד ןופ לייט דעקידנטיידַאּב ַא רעפטנע ןַא טכוז

 טָאה רעקנעד רעמַאדרעטפמַא ןסיוהג םנופ רעּבָא ערעל יד .ץנעגילעטניא

 ,ה"י ןט17 םנופ ץוּביק ןשידיי םייַּב ןענופעג טנַאקעג טינ גנַאלקּפָא ןייק

 -ַאֹּב טינ רַאפרעד ךיז ןָאק רעקירָאטסיה-רוטלוק רעוויטקעיּבַא רעד ןוא

 -ָאטרָא יד חבוח םֹּכל ץייז ןד טכער סָאד רע טָאה יצ ,תוקיפס ןופ ןעיירפ

 ןְבָאה ייז סָא ,רַאפרעד חליהק רעמַאדרעטסמַא רעד ןֹופ םינּבר עשיסקָאד

 -נעדיירפ ןסיורג םעד ,ןוז ןשינואנ רעייז חביבס רעייז {ופ ןסָאלשעגסיױא

 -ָאיצַאנ רעייז רַאפ רַאפעג עסיורג א ןעזרעד םיא ןיא ןּבָאה ייז ?ייוו ,רעק

 ליפ ױזַא ןענַאטשעגסיוא טשרָאקַא ןענייז ייז רעכלעוו בילוצ ,השורי רעלַאנ

 | ...ןרייל ןֹוא תורצ

 ןַא טריפעג טָאה רעקנעד רענעסיוטשענסיורא הליחק רעד ןופ רעד

 -עג .טלעוו-ןעעדיא רעשיפָאזָאליפ ןייז ןיא םטיטרַאפ ,ןּבעל טרעדנוזענּפָא

 יױראפ ענייז ןוא קלָאֿפ ןשידיי םעד דמערפ רע זיא ןברָאטשעג ןוא טּבעל

 .סָאװ ,רערעדנַא ןַא ןזיװַאּב טייצ דענעי ןיא רעֹּבָא ךיז טָאה סע ,ןעגנַאל
 -עפָאה ןוא ןשטנּוװ יד טימ ןעננורדענכרוד ןעוועג זיא המשנ עצנַאנ ןייז

 -אנעטאק ,ןרָאלק א ןבעגעג טָאה רע .רעדירּב עקידנדייל ענייז ןופ ןעגנונ

 םעד ןיא טנערּבעג טָאה סָאװ ,ענַארפ רעלַאנידרַאק רעד ףיוא רעמטנע ןשיר

 קלאפ סָאד ןוא -- קלָאפ טלנָאװרַאפ ןייז ןופ ץרַאה ןטנַאטייװעגנָא

 ,עּביל רעסייה ןוא ןביולג ןדנילּב טימ ןּבעגעגרעּביא םיא ךיז טָאה

 ..,ןסייהעגנ רערעדנַא רעד טָאה יבצ-יתּבש



 לטיפאק רעטעּביז

 - .ןעגנּועו ענייז ןוא יניכי םהרבַא -- ,טײקכעלנעזרעּפ סלַא יבצ-יתּבש
 -- .םיאיבנ:תונּב ןוא םיאיבניינב -- ,,איבנ; רעד ןתנ ןוא ומירפ לאומש
 .יתֹּבש דובּכל ןענמיה יד -- ,םיורכ םיבצ-יתבש -- .הדוהי ךלמ חישמ
 "םימי תדמח, רעד -- ,םירודיס עײנ יד -- ,"זָאכיסּפןסַאמ} רעד -- ,יבצ

 םייטַאּב רעשירַארעטיל ןייז ןוא

 טינ טָאה סָאװ ,שטנעמ רעשילרעטסיוא רעקיזָאד רעד ,יבצ-יתּבש

 ןייז ןוא ,ןלַאער ןוא ןשיטסַאטנַאפ םעד ןשיווצ תוציחמ ןייק ןופ טסוװועג

 רעכיז טָאה -- ןקַאמרָאנמוא ןוא ןלַאמרָאנ ןשיװצ טלקאועג טָאה טסייג

 רעכעּב רעד זַא ,תולנ םנופ ןקע עלַא רעביא ןעוועג עידומ טמיטשַאב ןוא

 -וקעג ןיֹוש זיא הלואג ןופ גָאט רעד ןוא ,טלופרעביא ןיוש זיא ןדייל ןופ

 סָאװ ,גנוגעווַאּב-יבצ-יתּבש רעד ןופ רעננעק ענעדײשטנַא יד ןליפַא .ןעמ

 ןַאמ ןקיזָאד םעד ןיא זַא ,ןייז הדומ ןזומ ,טייצ רענעי ןיא טּבעלעג ןּבָאה

 -רַאפ שממ טגעלפ סָאװ ,טמפַארק עקידנעיצוצ עקרַאטש ַא סעּפע ןעוועג זיא

 טנעלפ סעּפע .1 גנורירַאּב ןיא ןעמוקעג םיא טימ ןענייז סָאװ ,עֶלַא ןפושיּכ

  "גנַאלק-שירָאלעמ רעד טימ ןשטנעמ ןגנוי ןקיזָאד םעד ןיא ןפיוקרעּביא

 עקידנרעקַאלפ רעייפ ןשיטסימ טימ ,עטמולחרַאפ יד ןוא עמיטש רעכייר
 ...ןגיוא

 ןיא ןָאטרַאפ קרַאטש ןעוועג ןיוש רע זיא ןרָאי עגנוי יד רָאנ טניז
 ןייז טקינײּפעג רע טָאה םיתינעּת ןוא םיפוניס טימ ;הלּבק סי"רַא םעד

 ןוא ,תוימשנה תוטשּפתה ןופ הגרדמ יד ןכיירגרעד וצ ידכּב ,? ּבייל

 רעננוי רעד ,רע .ןטלעוו ייווצ ןופ ץענערג רעד ףיוא טבעלעג קידנעטש

 רעד ףמַאק ןקידדתונמחרבמוא ןַא טרעלקרע טָאה ,ענרימס סיוא ?בוקמ

 עקילייה יד ןעיירפַאּב וצ בוח רעד לח זיא םיא ףיוא ?ייוו ,ארחַא ארטיס

 טכעלטנפערַאפ ,רודיןֹב ַא םינצייתבש ןופ תודע תיבג יד ,ליּפשייּב םוצ ,עז 1
 .(1870) 3 ,"תואנקה תרותא סצבעי ןיא

 אוהה ןמונ ומצע תא ףינסהש םימוגיסה רפוסי יכ ןמואי אֹלוא :3 ,ןטרָאד 2

 ןרק יּכ וינפב תוארל ולכי אל ,שממ םיקלא ךאלמ ינפכ וינפ ראות היה תאז לכנו

 ,"וינפ רוא
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 רעד ןוא .הּפילק רעקידניז רעד ןיא ןעגנַאפעג ןענייז סָאװ ,'ןיצוצינ,
  שממ ןעוועג ןיא סָאװ ,חביבס ַא ןיא טּבעלעג טָאה לעקיטסימ רעקיזָאר
 ןטּפַאכרַאפ טיט ןּבָאה ןשטנעמ ;ןעגנונעּפָאה עשיחישמ טימ ןדָאלרעּביא
 ןופ לָאּבמיס םעד -- לאוג ןקיטכיל ןפיוא ,''ץק,, ןפיוא טרַאװעג םעטָא
 רערעמסניפ רעד טימ ףוס ַא ןכַאמ טעװ סָאװ --- טייקנייש ןוא ץנַאלג
 סארַאגַאנ ןופ םינונינ יד ןעננולקעג ןּבָאה םורֵא .?אמס ןופ חלשממ
 -ענ ןעמ טָאה רלודענמוא טימס ןוא 1 רעדיל עשיטסימ-קידתובהלתח
 ןקילייה םנופ רעטרעוװו עשיאיבנ יד ןרעוו םייוקמ ןלעוװו סע ןעוו ,טרַאװ
 ןייז ןופ .? חלואג יד ןעמוק טעװ (1648) םאֹזה רֶאי םעד ןיא זַא ,רהוו
 ,* עמריפ רעשילגנע ןַא ןופ רעטערטרַאפ ןוא טנענַא ןַא ,רעטָאפ םענעגייא
 -טסירק עסיוועג ןיא ךיוא זַא ,ןרָאװעג רָאװעג יבצ-יתּבש רעגנוי רעד זיא
 ;ןזייװאב דלַאּב ךיז ףרַאד לאוג רעד זַא ,רעכיז ןעמ זיא ןזיירק עכעל
 -ענ א ףיוא -- ''קוספ,, ןטמיטשַאב א ףיוא ךיז ןציטש ייז ךיוא םערָאװ
 ןוא -- (ןג ,12 .ּפַאק) ' גנּועז , סנַאהָאי ןקלייה םעד ןיא עלעטש רעשיוו
 ןרעוו ןפראוועג טעוו 1666 רָאי םניא זַא ,טגייצרעּביא דַאּפרעד ןענייז ייז
 םיוש םניא ןייגרעּביא ןלעו ןדיי עלַא רעדָא :לארשי קלָאפ םנופ ?רוג רעד
 יינסמיוא ןוא ,ןעמוק טעוװ חישמ רעייז רעדָא ,ךריק רעכעלטסירק רעד ןופ
 . - .הנולמ עשידיי ַא ןדנירג

 רעקיפייה רעד ןכלעוו ןגעוו ,1648 רָאי סָאד ןעמוקעג זיא טָא ןוא = |
 הלואג עטראװרעד גנַאל יד רעֹּבָא טינ ..טנַאזעג תואיבנ טָאה רהוז
 יינ ַא ,ןברוח ןסידהמיא םעד טרעיינ ,טכַארּבעג רָאי עקיזָאד סָאד םָאה
 ןייז םימ טָאה יקצינלעמכ ןַאדנַאּב סָאװ ,קערש ןוא טולב ןופ טָאלּב
 ןוא ןדייל עשידיי ןופ עטכישעג רעד ןיא טצירקעגנייַא דרעװשדןקַאזָאק
 ,עפָארטסַאטַאק רעכעלקערש רעד ןיא טָאה יבצדיתּבש רעגנוי רעד .םיונ
 ,גָאנָא ןא ןעזרעד ,ץוּביק ןשידיי ןטסקיטכיוװ םעד ןפָארטעג טָאה סָאװ
 ןופ ןעייוו עפיורג יד ןענייז סָאד ;''חישמ יֿפבח,, יד ןָא ךיז ןּבייה סע זַא
 רַאפ ןרעוו הלנתנ דלַאּב ףרַאד סָאװ ,חלואג רעקיטכיל רעקידנעמוק רעד

 .עפָאה עשיחישמ יד ףיוא רעדיל טַארַאנַאנ ןופ העּפשה רעמיױרג רעד ןגעװ }
 ןופ רעגנעהנָא רענעעזעגנָא רעד תורע טנָאו םייצ רענעי ןופ ןעגנוטרַאװרעד ןוא ןעגנוג
 ילואו} :שַאטרוּפשַאש בקעי וצ ווירּב ןײז ןיא / ,וניפוס לאפר ,גגוגעװַאב:יבצ:יתּבש רעד
 לכב םירזגל ףוצ םי ימימב הרנאנ יד לארשי 'ר ר"הומכ ברה ונל הלד רשא םירישהש
 דע םייח הכרבה תא 'ד הוצ םש וניתובאל חדמעש איה וניתלואג ארוק לוק וניתלחק
 ,(28 ,1868 ,,לבונ ץיצ,) "םלאוג קוח יכ רשבל םלועה

 עּברא ןמול יאתיתש ףלאבדע 20139 ףד |) רהוז ןיא עלעטש עקידנפערטַאּב יד ?
 לבויה תנשב ביתכד ונייהו ,ןוהמויקב ןירפע יריד לכ ןימיק ויהי ןינש אינמתו תואמ
 ,"ותתחאל שיא ובשת תאוה

 ,58 ,202--270 ,הסש. 6. 66. ןטוטספ !עז ,רעמָאפ םיבצייתּבש ןגעו תוכירַאּב רעמ 8
)1 | 
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 עקידתובחלתה ןופ זיירק ןגנע ןַא טימ טלגנירענמורַא .טלעוו רעצנַאנ רעד

 -יתבש ןופ ןשינעפיט יד ןיא זייווכעלסיב טָאה ,רערעראפ ןוא םירימלּת

 רע זיא רשפא :קנַאדעג רעשירעריפרַאפ רעד טקיטייצעג ךיז המשנ סיבצ

 -רַאװרעד-ננַאל רעד ,רעטלייוורעדסיוא רעד ,יבצ יכדרמ ןֹּב יתּבש ,אמונ

 םיברוקמ ענייז רַאפ דוס ןקידנרוּכישַאּב ןקיזָאד םעד טָאה רע ..,לאונ רעט

 םעד ןיא טקראטשעג םיא גגנוקיצטנַא טימ ןֹּבָאה ענעי ןוא ,טקעלּפטנַא

 !ןעשעג זיא סע ...תוקיפס עלַא םיא ןופ טרעטייוורעד ,קנַאדעג ןקיזָאד

 גנַאל ױזַא טָאה ןעמ ןעמעוו ףיוא ,רעד ןזיװַאּב ףוס-לּכ-ףוס ךיז טָאה סע

 ,רעצ ןסיורג ןייז ןופ קלָאפ עטלגָאװרַאפ סָאד רע טעוװ ןזיילסיוא !טרַאװעג

 ןעקנעשַאּב םיא טרָאד ןוא ,תֹובָא יד ןופ דנַאל םניא ןעגנערבקירוצ סע

 ...טכַארּפ ןוא קילג ליפ טימ ןדייל עסיורג ענייז רַאפ
 םעד ןענַאטשעניײּב לָאמ ייווצ לבוקמ רעגנוי רעד טָאה טסיזמוא טינ

 -ןעיוופ ןופ רעכעּב ןקידנשיֹורַאּב םעד ןסינעג טלָאװעג טינ ןוא ןויסנ

 ןַא טימ ןדנוּברַאפ זיא ,רעטלייוװרעדסיוא טָאנ ןופ רעד ,רע --- .! עּביִל

 -רַאֿפ יד ,הרוּת עקילייה יד זיא עטרעשַאּב ןוא הלּכ ןייז ,גוויזתּב רעדנַא

 עסייה ענייז ןופ עּפורע ַא טימ רע טמוק 1687 ןיא .,.,הניכש עטרעּפרעק

 "'הנותח עסיורג א טרָאד טכַאמ ,עקינַאלַאס ןייק ענרימס סיוא םידיפח

 טימ טמערָאעגמֹורַא קידנטלַאה ,הּפוח רעד רעטנוא טייג ןוא ,הדועס

 חישמ זַא ,זמר ַא ,לָאבמיס ַא ןעוועג זיא סָאד .הרות רפס א טנעה עדיײּב

 -ייה רעד --- הלּכ רעשלמיה ןייז טימ קידנעטש ףיוא ןדנוּברַאפ ךיז טָאה

 טנניז ,רעטרעשַאּב רעשלמיה ןיייז ,הלּכ רעטּבילעג ןייז ,ריא ,הרוּת רעקיל

 ןטימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז סָאװ ,רעדיל-עביל עשיטסימ יבצדיתּבש

 ּבָאה גראב ץיּפש םעד ןופ, ; םירישה ריש , ןופ סָאטַאּפ ןקידנענערּב

 -תּב רעד טימ טנגענַאּב ךיז טרָאד ןוא ,לָאט םוצ טזָאלעגּפָארַא ךימ ךיא

 עריא ןופ ;סױרַא רעסַאו ןשירפ םנופ טשרָאקָא זיא יז .ַאדלעסילעמ הּכלמ

 ענעפילשעג ףרַאש ַא יװ ,ןפירט סנּפָארט ךָאנ ןעוט ּפעצ עצרַאוװש-טכַאנ

 רעטעוװעטראהעג יו -- ןעמערב עייא ,ןענייש טכיזעג ריא טוט דרעווש

 ..,, רעּפרעק ריא זיא ךלימ ןופ רעסייוו ןוא ,ןלערק יו --- ןּפיל עריא ,לָאטש

 רעד ןופ םיטרּפ יד ןּבענוצרעּביא עמעט רעזנוא וצ טינ טרעהעג סע

 טימ ךיז ןענעקַאּב זיולּב ןיא עבאנפיוא רעזנוא ;גנוגעוואב-יבצ-יתּבש

 "ענג ןוא ןפורענסיורַא טָאה גנונעװַאּב עקיזָאד יד סָאװ ,רוטַארעטיל רעד

 .טכַארּפ רעד רַאּפ ןיתּבש ןקירָאי;18 ןייז םכַאמעג חנותח םָאה יבצ יכדרמ }
 טלָאװעג טינ רעֹּבָא ךיז םָאה יתּבש ,ענרימס םיוא רחוס ןכיײר ַא ןופ רעטכָאמ רענייש
 ריא לָאז רע ,טרעדָאּפעג רַאפרעד םיא ןופ ןּבָאז ןרעמלע עריא ,יורפ ןייז םימ ןשפעהַאּב
 יד ךיוא רָאנ ,טכַאמעג הנותח ןוז ןייז לָאמ ןטייװצ םוצ םָאה יבצ יכדרמ ,שג ןּבעג
 ,(3 ,"תואנקה תרוּתע עז) םעט ןּבלעז םעד סיוא ןטג םוומעג יתּבש טָאה יורפ עטייווצ



 19 ןדיי ייב רֹוטַארעטיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 ףיז ןּבָאה רוטארעטיל רעקיזָאד רעד ןופ ןעננוצָארּפש עטשרע יד .,ןפַאש

 -ָאניטנַאטסנָאק ןייק ןעמוקעג ןיא יבצ-יתּבש יו ,םעדכָאנ ןזיווַאב טשרע

 םהרבא דינמ רערעלוטַאּפ רעד ןטָארטענוצ םיא וצ טרָאד זיא סע ןוא ,לָאּפ

 רעקיזָאד רעד ןופ גנוצַאשּפָא עקיטכיר א ןבעג וצ רעווש זיא סע .יניכיה

 -עג רעד וצרעד טלעפ סע לייוו ,טייקכעלנעזרעּפ רעלופטנַאלַאט קפסדילּב

 יניכי זַא ,ןּבילנ ֹוצ רעווש רעייז זיא סלַאפנדעי ,לַאירעטַאמס רעקירעה

 ,רענירטַאּב ןוא רעלדניווש רעקיטכערטרעדינ ַאזַא ןעוועג ךעלקריוו זיא

 ןיא סע .אנהּכ דוד ,םיעותה ןבא, לעב רעד טיוא םיא טלָאמ סע יו

 הפוקת הלּכשה רעד סיוא רעשרָאפ רעקיזָאד רעד זַא ,עודי רבכד ַא ךָאד

 "רַאװש -- ברַאפ עקיצנייא-ןייא זיולב םילבוקמ ןוא רעקיטסימ רַאפ טָאה

 ןצונַאּב ךיז טכיזרָאֿפ סיורג טימ ןעמ ןומ עקַאט ראפרעד .עשזַאס עצ

 ןקיטייזנייא רעייז רעּבָא ,ןקיסיילפ ןקיזָאד םעד ןופ ןטעּברַא יד טימ

 | ;רעשרָאפ

 ןיא ,רעקידערּפ רעלופטנַאלַאט ןוא 1 טסיליטס רעטנכייצענסיוא ןַא

 רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עטיירב יד ןיא רעלוּפָאּפ קראטש ןעוועג יניכי

 חמלש יוװ נולק זיא רע זַא ,ןנָאז םיא ףיוא טנעלפ ןעמ ןוא ,גנורעקלעפַאּב

 רעקידתובהלתה ַא ןעועג זיא "יניכי םכח ,, רעקיזָאד רעד טָא ןוא ,ךלמה

 ןופ ןטילעג טָאה רע .חלּבק סאירול ןופ דיסח רעקידרעייפ ַא ,רעקיטסימ
 עכלעוו ,תומולח עשיאיבנישיטסַאטנַאפ ןעז טפָא טנעלפ ,סעיצַאניצולאה

 ,ליטס-סיטּפילַאקָאּפַא ןשיּפיט םעד ןיא ןּביירשרַאפ ךאנרעד טנעלפ רע

 "םימ ענייז ןופ ייווצ גנוצעזרעביא רעשידיי רעזנוא ןיא ָאד ןעגנערּב רימ

 | : "ןעננּועז , עשיט
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 :ןעזעג םולח ַא ךיא ּבָאה ןוושח שדוח ןיא (1089) ג"יּתח רָאי ןיא
 םיא רַאפ ףילטנא ךיא ןוא ריס ךָאנ ךיז טנָאי למעק רעסיורג קידלַאװג ַא

 רעטנוא טלנירראפ טסעפ ןוא ,רדח ַא ןיא ןײרַא ךיא ןיּב .קערשטיוט ןיא
 ,ןייטשייב טנשקעג טינ למעק םעד רַאפ רעּבָא טָאה ריט יד .ריט יד רימ
 ןיא טרָאד ןופ ןוא ,רדח ןטייווצ א ןיא ןפיולטנַא טזומענ ךיא ּבָאה
 ןופ ןוא ,עילַאװכ ַא יװ טכייל ?טנַאמ א ןגעלעג זיא סע ּוװ ,ןטירד א
 טריפ סָאװ ,רדח םעד ןיא טָא .םי םוצ ךיילנ טריפעג ּפערט ןּבָאה ןטרָאד
 ,פמעק םעד רַאפ טאהעג טינ דחּפ ןייק רעמ ןיוש ךיא ּבָאה ,םי םוצ ךיילג
 ,טייקנייש רערַאּברעדנּוװ ןופ ?דיימ א ןזיוװַאּב ךיז טָאה ןגעקטנַא רימ ןוא

 ,(1655) "תוכלמ דוח סיניכיה טכיזניה רעד ןיא זיא טנַאסערעטניא םרעדנוװַאּב 1
 קרעװ ערעדנַא םיניכי ןגעװ ,ליטס?םיליהת ןיא ןּבירשעג םיקרפ 150 םיא םײטשַאּב סָאװ
 ,283-213 ,58 ,"ףיושו רויע ןעד יװערא :עז



 גרעּבניצ .י ר"ד 2200

 -נייש עשילרעטסיוא עקיזָאד יד .טשוקעג ןוא טזלאהעג ךימ טָאה יז ןוא
 יז לייוו ;ןסעגרַאפ טינ יז לָאז ךיא ,ןרעװשַאּכ וצ ןּביוהעגנָא ךימ טָאה טייה
 ךיז טניפעג סָאװ ,הכלמ-תּב ַא טימ ןּבָאה הנותח ךָאד לעװ ךיא זַא ,סייוו
 ןופ ןוא ,ןוז רעד טימ טקעדַאּב זיא ןוא הנבל רעד ףיוא לייוורעד ךָאנ
 עוו ךיא ןוא רעטכָאט-ניניק יד ןגײטשּפָארַא טעװ הנבל רעד ןוא ןוז רעד
 פריימ םענייש םעד ךיא ּבָאה -- הל יתענשנו ,ןֹּבָאה הנותח ריא טימ
 .םיורג ריא טימ ּבָאה ךיא ןוא ;ןסענרַאפ טינ יז לע ךיא זַא ,ןרָאװשעג
 םעדכַאנ ךיילג ןוא .ןּבעגעגרעּביא רימ ךיז טָאה יז ןוא ,טַאהעג ךיילטימ
 יד ןוא ןוז יד ןּבָאה טניישענפיוא ,חלותּב רעדנַא ןַא ןזיװַאב ךיז טָאה
 הלּכ ןיימ ףרַאד סָאװ ,ןיסעצנירּפ יד ןזיוװַאּב ךיז טָאה ייז ףױא ןוא הנבל
 קערש ןוא דחּפ סיורג רַאפ .ןוז יד יו טלַארטש ןוא טכייל יז ןוא ,ןרעוו
 ,ןעוועג םולח ַא זיולּב זיא סָאד זַא ,ןעזרעד ןוא ,טכַאװעגפיוא ךיא ּבָאה
 ,הרוּת רעד ייּב רעווש ךיא ןוא ,ןעגנַאנענוצ ץלַא סָאד זיא רַאּברעדנּוװ יו
 ,ןבעגענרעּביא ץלַא ,טרָאװ ייּב טרָאװ ,יירט ּבָאה ךיא זַא
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 םעד ןיא ךיא ּבָאה םולח ןטייווצ ַא ךָאנ --- ימולחּב יתיאר דוע
 ןקז א ןירַא טערט ,גיל ךיא ּוװ ,רדח םעד ןיא :ןעזעג ןוושח שדוח ןבלעז
 וצ ךיז טרעטנענרעד ןקז רעד .ןעזסיוא ןקידהמיא ןוא סקּוװ רעלעטימ ןופ
 ןצ ךיז טזָאל רע זַא ,עז ךיא יו ,קערש-טיוט ַא טלַאּפַאּב ךימ ןוא ,רימ
 --- ןענַאטשרַאפ ּבָאה ךיא ןוא ,ןעמונעגנָא טנַאה רעד ייּב רימ טָאה רע ,רימי

 "עג ינק יד ףיוא םיא רַאפ ךיא ןיּב ,ןריפ טּפשמ םוצ ךימ רע ליוו סָאד
 ןיילַא רע רָאנ ,ןריפ טינ ץעגרע ןיא ךימ לָאז רע ,ןטעּבעג םיא ןוא ןלַאפ
 ךימ ןוא טצעזעגרעדינַא ךיז רע טָאה .ןטּפשמ טרָא ןפיוא ָאד ךימ לָאז
 ןינודַא :טנַאזעג ױזַא םיא וצ ךיא ּבָאה .טריפעג טינ ץענרע ןיא טינ ןיוש
 ךימ ּבָאה ךיא ייוו רָאי קיצנַאװצ עצנַאג ןיֹוש זַא ,רַאה ןיימ ,ןסיוו ייז
 בָאה רשפא ;הרוּת רעד טימ קר גנערּברַאפ ןוא ,הזה םלוע ןופ ןָאטעגפיױא
 רעד ןוא ,םדו רֶׁשֹּב ַא יו רעמ טינ ךָאד ךיא ןיּב --- טקידניזעג טרָאפ ךיא
 -ענפיוא ךיילג זיא ןקז רעקידארומ רעד .רבוג זייוונטייצ זיא ערה-רצי
 ךיא !יתעשּפ ,יתיוע ,יתאטח :םיא רַאפ ןטעּבעג ּבָאה ךיא ןוא ןענַאטש
 .טרעיינ ,שדוק ןושל ףיוא רָאנ טינ ןעוועג הדוותמ םיא רַאֿפ ךימ ּבָאה
 -עג ךָאנרעד םיא ךיא בָאה .(זעלּב) ךַארּפש-טננאגמוא רעד ףיוא ךיוא
 :טרעפטנעעגנ רימ רע טָאה !רַאה ןיימ ,וטסיּב רע --- ינודא ימ :טגערפ
 ,הרוּת יד ןיִּב ךיא ;ןפָארטש ןשטנעמ םעד טוט סָאװ ,הנשמ יד ןיּב ךיא,
 ייז ,ןדנוּבענ ךיז וצ טסעפ ךיד ןוא ,ןגָארקעג ביל קרַאטש ךיד טָאה סאו
 סיורג סיוא ּבָאה רעּבֶא ךיא ,''דייר עכלעזַא טינ רעמ דייר ןוא ,טיהעגנ
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 221 ןדי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןקז רעד זיא ...גנולצולּפ זיּב ,ןעוועג הדוותמ ךיז ץלַא רעטייוו ךיֹוא דחּפ

 -ענמורַא יז ךיא בָאה .הלותב רענייש-טכארּפ ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװראפ

 רעטרעוו ענייז טָאה ןקז רעקידארומ רעד ןעוו ןוא ,טזלַאהעג ןוא ןעמונ |

 -ענ ןוא טזלאהעגנ ,טשוקענ ןוא טזלַאהעג ץלַא רע טָאה ,טגָאזעגסױרַא

 "ענפיוא ךיא ּבָאה רָאה עטצרַאטשרַאֿפ טיס ,קערש סיורג ןיא ,,,טשוק

 ,טנייוועג רעטיּב ּבָאה ןוא ןלַאפַאּב ךימ זיא םייווש רעטלַאק ַא ,טכַאװ

 ,טפיירנַאּב ןֹוא סייוו טָאנ ןייא .טנָאמרעד םולח םניא ךימ בָאה ךיא תעכ

 -ַאב ךרּבתי רע לָאז .ןטײטַאב ןָאק גנּועז עראברעדנווװ עקיזָאד יד סָאװ

 רעד טימ ךיז ןעמענרַאפ סָאװ ,יד ןשיווצ ןייז לֶאְז קלח ןיימ זַא ,ןקיליוו

 ' | 1 .ןמא ,המשל הרוּת

 סיבצ-יתבש םעד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא רעקיטסימ רעקיזָאד רעד
 עקידנטיידאב רעייז ַא טליפשענ טָאה ןוא ,רעגנעהנַא עטסנבענרעביא

 -לושֲאֹּב ןיניכי עקַאט ןוא .?געוװסנּבעל ןכעלרעדנּוװ סמענעי ןיא עלָאר

 -ַאמרַאפ רעד ןזיא רע זא ,גנונעווַאבײבצ-יתבש רעד ןופ רעננעק יד ןקיד

 ןדנוּבראפ גנע יֹוזַא זיא םיא טימ סָאװ ,בתכ, ןטשלעפענ םנופ רעט

 ןוא רפוס רעקיצנוק א .לאוג ןוא חישמ סלַא ןטעוטסױרַא סיבצייתּבש

 ןַא טָאה רע זַא ,,טרעלקרע יניכי טָאה ,ןדי-בתּכ עטְלַא ןופ רעביײרשּפָא

 ןיא ןוא ;די-בתּכ ןשינומדק ַא ןופ טמַאטש סָאװ ,ןענופעג טעמרַאּפ ןטלַא

 :טלייצרעד טרעוו טעמרַאּפ ןקיזָאד םעד

 טרטפשרַאפ ןעוװוענ ןיּב סָאװ ,םהרבא ךיא ןוא ,םהרבַא ינאו,

 טכַאמ רעד רעּביא רעצ סיורגנ ןיא ךיז ןענופעג ןוא ,רָאי קיצרעפ עצנַאנ

 ךיא .םירצמ ןופ ךייט םעד ןיא ןרעיוה טוט סאו ,לודגה ןינּת םעד ןופ

 טָא ןוא ?ףוס רעכעלרעדנּוװ רעד ןעמוק סע טעוװ ןעוו :טכַארטענ ץלַא בָאה

 (1580) ו"'פש'ה רֶאי ןיא זַא ,ןסיוו ייז :ןרעה שזָאלענ םיטש ַא ךיז טָאה
 םיא ןעמ טעװ ןעמָאנ 8 ןוא ,ןרעוו ןרָאבענ ןוז ַא יבצ יכדרמ ייּב טעוװו

 טעװ ,לודנה ןינּת םעד קינעטרעטנוא ןכַאמ סע טעװ רע ןוא .יתּבש ןּבעג

 .רעטָאנרעּפיּפ ןקימירג םעד ,גנַאלש-רעּפַאלק ןכעלקערש םעד ןעמוקייּב

 רע טעװ טנעה ןופ הרובנ רעד טימ טינ ;חישמ רעתמא רעד סע זיא רע

 .5 ןגייטש רעטייל םעד ףיוא רע טעוו ?זייא ןַא ףיוא ןוא ,המחלמ ןיא ןייג

 -- םיא ץוח ןוא ןטייקיּבייא עלַא ןיא ןקיטלעװעג טעוו ךיירגיניק ןייז

 ,284--283 ,ןטרָאד 1

 ןײש יתועח ןתנ וצ װירּב םיניכי טרּפ םעד ןיא ןיא טנַאסערעטניא רעייז 2

 ןיא טכעלטנפערַאֿפ) ןּבױלג ןשינעמלסומ םעד ןעמונעננָא טָאה יבצ:יתבש יװ םעדכָאנ

 | .(219 209 ,אא שֹו ,םסש. 6. 64. ןט05
 םרעװ סָאװ ,קורדסיוא רעשילָאּבמיס-שיטסימ ַא -- "םלוסב רומח הלעיש רע, 8

 ,משטיימעגסיוא ןפוא םענעדײשרַאפ םיוא
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 ףיוא ףיוא ייטש .,ןדיי ייּב רעזיילרעד ןייק אטינ ,קארשיל לאוג ןיא
 םעד ןופ טפַארק רעד ןנעװ טלייצדרעד טרעוו סָאװ רעה ןוא סיפ ענייד
 .םערָא ןוא ךאוש ױזַא סיוא ןסיורד ןופ טעז רעכלעוו ,ןשטנעמ ןקיזָאד
 ,.ניוא םנופ ?ּפַאצרַאװש רעד יו ,רעייט רימ זיא ןוא רעּביל ןיימ ןיא רע
 ** ,פוטש סטָאנ ףיוא טנַאה ןייז ןוא ןָארט ןיימ ףיוא ןציז טעוװ רע ןוא

 טלייצרעד ןקורדסיוא עשיטסַאטנַאפ ,עלעקנוט ןיא טרעוו רעטייוו
 שיא הנחו) 'ןַאּפש ַא ףיוא דרַאּב ַא ןוא ןַאּפש ַא ףיוא ןַאמ , א ןגעוו
 קילרַאק ןקיזָאד םעד ןופ טנַאה רעד ןיא ןוא ,(המַא ונקזו המַא לע המַא

 ,ןכערּבנייַא גרַאּב ןסיורג קיטלאוג ַא טוט רע ןכלעוו טימ ,רעמַאה ַא זיא
 :רעטרעוו עשיאיבנ עקידננלַאֿפ טימ ךיז טקידנערַאפ ''גנועז , עקיזָאד יד
 -קערש רעקיזָאד רעד ןזיװַאּב רעדיוו רימ ךיז טָאה םורַא שדוח ַא ןיא,

 ןוז :טנַאזעג ױזַא רימ וצ טָאה רע ןוא ,(קילרַאק רעד) שטנעמ רעכעל
 תודוס ענױזַא ריד רַאפ ױט ךיא סָאװ ,טּפַארק ןייד זיא סיורג יו !רעניימ
 וד ןוא .תרשה יכאלמ יד רַאפ וליפַא ןליױהרַאפ ןענייז עכלעוו ,ןקעלּפטנַא

 ידכּב ,ּפָאט םענעדרע ןַא ןיא יז טלַאװַאּב ןוא גנּועז עקיזָאד יד ּביירשרַאֿפ

 -יזָאד רעד זַא ,ןסיוו ייז ןוא .ןרָאי עגנַאל ףיוא ןרעוו טיהעגפיוא לָאז יז

 -רעד וצ ידכּב ןעימ ךיז ?יפ טעוװ ,ןָא ריד נָאז ךיא ןכלעוו ןגעוו ,ןַאמ רעק

 :קוקבח איבנ רעד טנָאזעג תואיבנ טָאה םיא ףיוא ןוא ,םימש תנומא יד ןייג
 טעװ ןרָאי עגנַאל םערָאװ .(יבצ :תֹוביּת ישאר) היחַנ ותנֹומאָּה קידַאו

 רע ןוא ,(תמא יהלא אלל לארשי ודבעי) רעטעג עשלַאפ יד ןעניד לארשי

 יד .(הנשויל הרטע ריזחי) ןּביױלג ןתמא םוצ ןרעקמוא ךיז קירוצ טעוו

 םיפורח טימ םיא ןגעק סיורַא ןלעוו רוד ןייז ןופ עליפ ,רעּבָא ורוד ינּב

 ףיורעד קידנקוק טינ ,''בר ברע, םעד ןופ ןעמַאטש ייז םערָאװ ,םיפודנו

 ןרעוו ןוא רוד םנופ ץיּפש רעד ןיא ןעייטש רערעטסעל עקיזָאד יד סָאװ

 -ארומ ןזייװַאּב רעּבָא טעװ רע .''ארד ימכחו םישאר,, יד וצ טנכעררַאפ

 | ,1 'םשה תשודק לע ןייז שפנ-רסומ ךיז טעוװו ןוא רעדנּוװ עקיד

 ןוא ,יבצ-יתּבש טנַאקַאּב דלַאּב ןעמ טָאה ''בתּכ , ןקיזָאד םעד טימ

 ןענייז תוקיפס עטצעל יד .םשור ןקיטלַאװג ַא םיא ףיוא טכַאמעג טָאה סָאד

 ןוא רעטּבילעג רעד ,חישמ רעתמא רעד זיא רע ,ָאי --- ןרָאװעג טשינוצ

 פבּב ןייז עידומ ךיילג םעד ןנעו ףרַאד ןעמ !טָאנ ןופ רעטלייוורעדסיוא

 .טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןיא הרושּב עקיטכיל יד ןנָאזנָא ,לארשי תוצופּת

 רעּביא הרושב עקיטכיל יד ןטיײרּפשרַאפ--עלַאר עקיזָאד יד טָא ןוא

 ייוצ סיבצ-תּבש םעד טליפרעד ןטסדנצנעלג םַא ןּבָאה ,רעדנעל עלַא

 לאומש הדוהי ''חישמה ךלמ םנופ רַאטערקעסטּפיוה,, רעד :םיברוקמ

 ,99 ,1912 ,'יבצ יתּבש ינינע {62-61 ,'םיעותח ןבא; :עז 1
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 ןימינּב ןתנ רעקירָאי-קיצנַאװצ רעד ,''איבנ, סחישמ םעד ןוא ומירפ

 ןתנ ןיא ןײזטסּוװַאּבטסּבלעז ןוא ץלָאטש סיורג טימ ,(יתועה) חזע סיוא

 ןוא חילש סלַא ,איבנה והילא ןופ עלָאר רעד ןיא ןטָארטעגסױהַא יתזעה
 רעצנַאנ ןייז ןיא ןזיײװַאּב ךיז דלַאב טעוו סָאװו ,חישמ םעד ןופ רשנמ

 -עג ,תועדומ ןוא םיזורּכ תוליחק עשידיו עליפ ןיא טקישעצ רע ,טכַארּפ

 ,םיאיבנ עשילּביּב יד ןופ חסונ םענעּבױהרעד-שיטעטַאּפ םעד ןיא ןּבירש

 ןיא רימ ןענעייל -- !בקעי תיּב ןופ רעדירּב ערעזנוא עֶלַא ןסיוו טייז;,

 ןוא ,קלָאפ ןייז טקיליװַאּב טָאה טָאנ -- ,םיזורּכ עקיזָאד יד ןופ םענייא

 רעזנוא יבצ-יתבש ,רעצישַאּב ןוא רעזיילרעד םעד טקישעג זנוא טָאה רע

 ,יתזעח ןתנ איבנ רעד טּבלַאזעג לעפַאּב סטָאנ ףיוא טָאה םיא סָאװ ,גיניק

 ןרעלקרעד איבנ ןייז ןוא גיניק רעזנוא ןופ לעפַאּב ןפיוא ריא טלָאז טציא

 ,ןגעו עטכעלש ערעייַא ןופ ּפָא טרעק ;הבושת ןֹופ ןוא ןטסַאפ ןופ געט

 ."ךלמ רעייַא רַאפ ןקוּב ךיז טמוק ןוא ,ףיונוצ ךיז טלמַאז

 ;וירב ןקידננלָאפ טקישעצ יתזעה ןתנ טָאה טעטש עליפ ןיא

 חישמ רעזנוא זַא ,ןסיו עלַא םייז !לארשי תיּב ,עניימ רעדירב ,

 -יתּבש זיא ןעמָאנ ןייז ןוא ,ענרימס טָאטש רעד ןיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא

 יד ןעמענּפָארַא םעוו רע ;ךיירניניק ןייז ןקעלּפטנַא ךיז טעוװ דלַאב ,יבצ

 ןייז ףיֹוא ןצעזפיורַא יז טעוװ ןוא ,לאעמשי ךלמ םעד ןופ ןיורק-סניניק

 .םערָאװ -- ינענּכ דבע ןַא יװ ןעניד םיא טעוו לאעמשי ךלמ רעד ןוא ,ּפָאק

 ןדניוושרַאפ חישמ רעזנוא טעוװ ךָאנרעד .ךיירניניק סָאד טרעהענ םיא

 -עגנָא זיא רע ןיהּוװ ,ןסיוו טינ טעוװ רענייק ןוא לארשי ןופ ןגיוא יד ןופ

 וצ קעװַא טעװ חישמ רעזנוא ןוא .טיוט ןיא רע יצ ,טבעל רע יצ ,ןעמוק

 ,הקבר רעטכָאס םסונּבר השמ ךיז טניפעג סע ּוװ ןויטבמס טייז רענעי

 טרַאװ ונֹּבר השמ ןוא .ּבייו ַא רַאפ ןעמענ טעוװ חישמ רעזנוא עכלעוו

 טימ ןעמאזוצ חישמ םעד ןגעקטנַא ןײג טעוו רע ןוא ,חישמה תַאיּב ףיוא

 רעּביא ןעננערברעּבירַא םיא ידכֹּב ,םיטבשה תרשע יד ןוא בלר ינּב יד

 טינ םדִא ןֹּב ןייק ךָאנ עֹודיּכ ךָאד טָאה םיא סָאװ ,ןויטנמס ךייט םעד

 רעד טפרַאװ ךָאוו רעד ןיא גָאט עלַא םערָאװ .םולשּב ןייגוצרעביא ןזיװַאּב

 ןקידתּבש םעד רָאנ ,רענייטש עקיטלַאװג טעּפמיא ןשימרוטש טימ ךייט

 ןיא ,תּבש ךייט םעד ןייגרעּביא רעצעמע רעּבָא םוװּורּפ .ןעור רע טוט גָאט

 לייוו ,ןענייטשרַאפ םיא ייז ןעֹוט ,םיטבשה תרשע יד וצ טמוק רע רָאנ יו

 ןיד ןפיוא ןעוועג רבוע טָאה ןוא וד-תּבש םעד טכעוװשרַאפ ךָאד טָאה רע

 ךייט םעד םעוו חישמ רעזנוא ןעוו רעּבָא ,הרוּת רעקילייה רעזנוא ןופ

 טעװ ,םיטבשה תרשע יד ןוא ונֹּבר השמ טימ ןעמַאזוצ ןיינרעּבירַא ןפרַאד

 ןלעוו עלַא זיּב ןפרַאו טינ רענייטש ןייק טעוװ ןוא ןקיורַאּב ךיז ךייט דעד

 ,בייל ַא ןוָאלּפָארַא למיה ןופ ךיז טעוװ טלָאמעד .,..םולשב ןיינרעּבירַא
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 ןיא ןקעטש טעוװ םיוצ סלַא ןוא ןצירּפש רעייפ טוט ליומ ןייז סיוא סָאװ

 רעזנוא סע טעװ בייל םעד ףיוא טָא .גנַאלש עקיּפעקנביז ַא סיּבעג ןייז

 .םילשורי ןייק ןדיי עלַא ןוא ונֹּבר השמ ןעגנערּב טעוו ןוא ,ןטייר חישמ

 ןיא סָאװ ,קלָאפ ןייז טימ גוגמו גוג ןעמוק ןגעקטנַא ייז טעװ געוו ןפיוא

 רעונוא טימ ןטלַאה המחלמ ןלעװ טעוװ ןוא םיה לוחּכ לָאצ ןיא סיורנ

 דרעווש םעד טימ טינ ןפמעק טעוװ ,יבצ-יתבש ,חישמ רעזנוא ןוא ,חישמ

 םעד רע טעװ ליומ ןייז ןופ םעטָא ןטיס רָאנ ,זיּפש םעד טימ טינ ןוא
 דרע רעד וצ ייז רע טעוו טרָאװ סטָאנ ןטידעּבעל םעד טימ ןוא ןטיוט עשר

 םעד טימ ןוא ונֹּבר השמ טימ טעוװ חישמ רעזנוא ןעוו ןוא .ןרעטעמש

 ןזָאלּפָארַא ןעלמיה יד ןופ טָאג טעװ ,םילשורי ןייק ןעמוק לארשי קלאפ

 ןלעוו סָאװ ,רענייטש ערעייט ןוא דלָאנ ןופ טיוּבעג ,שרקמה תיּב םעד
 ןעגנערב חישמ רעזנוא טעוװ טלָאמעד .םילשורי טָאטש עצנַאנ יד ןטכײלַאּב

 ..טסעוו רעד רָאנ ףיוא םיתמה תיחּת ןייז טעו סע ןוא טָאנ וצ תונברק

 ףרַאד ץלַא סָאד ?ייוו ,ןקעלּפטנַא טינ ןעמ רָאט -- ןייז טעוװ רעטייוו סָאװ

 ענעגייא טימ ןעז ץְלֶא סָאד ןלעוו עלַא רעּבָא .דוס ןיא טליהעגנייַא ןייז ךָאנ

 ךלעמ ךיא .ןויצ ןייק ענעּבירטרַאפ יד ןרעקמוא טעוו טָאג רָאנ יוז ,ןניוא

 הכוז דלַאּב טעוװ ריא זַא ,ןסיוו טלָאז ריא ידכּב ,םעד ןנעוו ןעמעלַא ךייא

 ,1"יזנּבשַא ןימינּב ןתנ טנָאז ױזַא .ןרעוו וצ טזיילענסיוא ןייז

 טָאה ,איבנ סחישמ םעד ,יתזעה ןתנ סָאװ ,טייצ רעּבלעז רעד ןיא

 חבושת ןוא ןטסַאפ לָאז ןעמ טנַאמרעד ןוא ןזורּכ ענייז טקישעגרעדנַאנופ

 "רַאטערקעסטּטיוה ,, רעד טָאה -- הישמה תַאיּב וצ ןייז יואר ידכּב ןָאמ

 רעד טימ ןלעפַאב עכעלרעייפ תוליחק עַלַא ןיא טקישעצ ,ומירפ לאומש

 ."יבצ יתּבש ,בקעי יחלא חישמ ,ישי ןֹּב דוד ,, :טפירשרעטנוא רעצלָאטש

 -ךעלרעייפ רעקיזָאד רעד טָא --- '!!יבצ-יתּבש ,חישמ רעיא ,ךיא,

 ןוא תוליהק עשידיי עלַא רעּביא ןנַארטעצ ךיז טָאה ףורפיוא רעשינחצנ |

 -ַאֹב שממ ,עקידתובהלתה דליוו ַא ןפורענסיױרַא לַארעביא ןוא ,םיצוּביק

 ייוװ ןקיצרַאה ןוא קיגַארט רעפיט ןופ ליפעג ַא .דיירפ-?ּבוי עקידנרוּכיש

 -ָאקָאטַארּפ ןייר ,ענעקורט יד ןליפַא טנעייל סע רעוו ,רעדעי טריּפשרעד

 רעד טָא ןּכירשַאּב טרעוו סע ּווװ ,טייצ רענעי סיוא ןעננולייטטימ עשיל
 יד רעשרָאפ עשינָאלָאכיסּפ עקינייא ייּב טסייה סע יװ ,''זָאכיסּפ-ןסַאמ ,

 סיוא רעקיטסימ רעד סָאװ ,גנונעווַאב עשיחישמ עשימרוטש עקיזָאד

 -עג ךָא ד ןיא רע !ןעשעג ךעלדנע זיא סע .ןפורענסיורַא טָאה ענרימס

 ךֶאד טָאה םָאנ ..הילש סטָאג רעטראװעג גנַאל ױזַא רעד ,ןעמוק

 ןדייל עכעלכײלגרַאפמוא יד רַאפ ןוא ,קלָאפ ןייז ןופ טעבענ סָאד טרעהרעד

 ףרי עשינּכשַא יד ןופ טמַאטשעג טָאה ,עשילא םייח ,רעטָאּפ טגימינג ןתנ 1



 425 .  ןדיי ייּב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישלג יד

 ןוא ..דיירפ עקיטכיל ןוא טסיירט עסיורג יד טציא טרַאו תורצ ןוא

 ,ָאי ,.רעצרעה עטווורּפעג ליפ יד טליפעגנָא טָאה דיירפ-לבוי עשימרוטש ַא

 ןיא רָאנ ;עימעדיּפע-ועניש ַא ,'זָאכיסּפןסַאמ ,, א ןעוועג עקַאט זיא סע

 רעד טקעלּפטנַא טפַארק רעדנוזַאב ַא טימ ךיז טָאה ןועניש ןקיזָאד םעד

 "עג קידנעטש טָאה סָאװ ,ריג רעד ,ןּבעל םוצ רינג רעקיטשרוד-קידנענערּב

 יד .חמשנ-סקלָאפ רעטנַאטייװעגנָא רעד ןופ ןשינעפיט יד ןיא טקנַאצ

 -עג טינ ךָאד ןענייז טעפָארטסַאטַאק עקיטולּב ןוא תונויסנ עטסכעלקערש

 ,ןטייצ ערעסעּב ןיא ןּביולג םעד קלאפ םניא ןשעלוצסיוא דנַאטשמיא ןעוו

 ךרוד רָאנ .ןעמוק טעװ ןוא ףרַאד סָאװ ,ןקיטכיל ןוא םענייש םעד ןיא

 רעד גנוטער ןעגנערּב ןָאק רעדנּוװ עקידמישודיח עסיורג סָאד רָאנ ,סנ ַא

 סָאד ןוא .רעקירדרעטנוא עריא ןופ ןעירפַאּב יז ןוא ,המוא רעכעלקילנמוא

 ןטפערק ענייז עֶלַא טימ טרעמאלקעג ךיז קידתונשקע טָאה סָאװ ,קלָאפ
 סע .רעדנווו ןסיורנ םעד ףיוא טהאוועגנ ןוא טביולגעגנ טָאה ,ןּבעל םעד ןָא

 םעד טעוװ רע ןוא חילש סטָאנ טעװ ןעמוק זַא ,טּבױלנעג טסעפ טָאה
 ןיא --- ןייוועג ןוא גָאלק ,דיירפ רעסיורג ןיא ןעלדנַאװרַאפ טעמוא ןסיורג

 זיא רע ווא -- לאונ ןוא חישמ רעד ןעמוק זומ רע ,לּבוי ןקידנצכוי

 | ,...!יבצ-יתּבש ,חישמ רעיא ,ךיא,, ,,!ןעמוקעג

 ןצנַאנ םעד ,קלָאפ עצנַאנ סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה דיירפ-ןועניש ַא

 זיפ רענערטרעסַאװ ןטושּפ םעד ןופ ,ןיילק זיּב סיורנ ןופ ,ץיוביק ןשידיי

 ענעפרָאװרַאפ עטסנעלק יד ןופ ,םינבר עטסירַאב ןוא רודה ילודנ יד

 רעכייר רעד זיּב ,ןרעמ ןופ ךעלעקניוו עטקעטשרַאפ יד ןיא תוליהק

 -נָאְל ןוא גרוּבמַאה זיּב ענורימס ןופ .םַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשידרפס

 טצנאטעג זייווכעלדער ןלַאטרַאוװק עשידיי יד ןיא ןעמ טָאה לארעבכיא ,ןָאד

 ,ןלוש יד ןיא ןוא ןסַאנ יד רעּביא קיזומ ןופ גנוטיילנאּב ןיא ןעגנוזעג ןוא

 ןעמונעג לייטנָא ןּבָאה לוש רעשיזענוטרָאּפ רעד ןיא ,םַאדרעטסמַא ןיא

 ןוא ?ּבוקמ רעד רָאנ טינ המיּב רעד םורַא ץנַאמילּבוי ןדליוו םעד ןיא

 םהרבַא ''דנַארג, ןוא סנרּפ רעד ךיוא טרעיינ ,בהֹוּבַא קחצי רעקיטסימ

 -ָאזָאליפ סעזָאניּפש ןופ רעגנעהנא ןוא נָאלָאליפ רעטנרעלעג רעד ,אריירעפ
 הּכלִמ רעשידעווש רעד ןופ רָאטקַאד ביל רעד ,! היפסומ ןימינּב עיפ

 -טָאר ןוא דניירפ רעד ,(סָאימכַאנ ךורּב) ָארטסַאק יד ָאטידנעּב ,אנַאיטסירכ

 הררש רעכייר רעד ,ןיניניק רעטרעלקענפיוא רעבלעז רעד ןופ רעבעג

 הליהק עצנַאנ יד ךיז טָאה גרוּבמַאה ןיא ,ערעדנַא ?יפ ןוא עריינעט ?לאונמע

 ָאֹּפ םרעדנװַאּב ,קרעװ עכעלטּפַאשנמיװ לָאצ רעצנַאנ ַא ןופ רעסַאּפרַאּפ רעד 1

 יא לָאמ ערערעמ זיא'ס סָאװ ,'בר רכזע קרעװ שיפַארגָאיסקעל ןייז ןעװעג זיא רעלוּפ

 ,ןרָאװעג טקורדעגרעכ
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 ןורֶא םנופ תורות-רפס יד ןעמונעגסיױרַא טָאה ןעמ ,לוש ןיא טלמאזראפ

 רעד ןוא םינוגינ-לּבוי עכעליירפ טליּפשעג טָאה רמזיילּכ עלעּפַאק ַא ,שדוק

 רעּביא חינשמ רעד ןעוועג זיא ןיילַא בר רעד ,טצנַאטעג טָאה םלוע רעצנַאג

 רעוו ,לרונ ןפראו ןעמ טנעלפ דנַאלנבירג ןקיטנא םעד ןיא יוװ .ץנעט יד

 -שיטַאמארד יד ןיא ךיז ןקילײטַאּב וצ היכז יד ןּבָאה לָאז רענריּב יד ןֹופ

 -עג לוש רעמַאדרעטסמַא רעד ןיא ןעמ טָאה ױזַא ,ןליּפש עשילַארטַאעט

 רעד םורא ץנעט יד ןיא ןקילײטַאב ךיז ףרַאד סע רעוו ,?רוג ןפרָאװ

 ףיוא קידנקוק טינ זַא ,סיורג יֹוזַא ןעוועג רעּבָא זיא תובהלתה יד .,המיּב

 טרעטשענ ןעוועג דלַאּב ץנעט יד ייּב רדס רעד זיא ,חינשמ םעד בר םעד

 ןיא טיירדעג טעּפמיא ןדליוו טימ ךיז טָאה ןעמַאזוצ הליהק עצנַאנ יד ןֹוא

 רעדליּפעג ןוא םערָאיל ןסיורג םעד ףיוא .דָאהַארַאק ןקידנעגניז םעד

 טגָאזעגנָא יז ןּבָאה ןדיי יד ןוא ,ןפיול ֹוצ ןעמוקעג ןטסירק עליפ ןענייז
 .ןענייז ייז ןוא ,ןעמוקעג זיא לאוג רעשידיי רעד ,חישמ זַא ,הרושּב יד

 1 טכענק ןייק טינ רעמ ןיוש

 תוליחק עשידיי עליפ ןיא ךיז ןּבָאה ןטייצ סכלמה לואש ןיא יו
 -צולפ ןּבָאה ןעיורפ ןוא רענעמ רעטרעדנוה -- ''םיאיבנ ?בח,, ןזיווַאּב

 ,,תואיבנ , טנָאזעג ןּבָאה ןוא .'טסיינ סטָאנ,, ךיז ןיא טליפרעד גנול

 -םורַא טָאה ףמַארק ַא ,דרע רעד ֹוצ ןלַאפרעדינַא זַאטסקע ןיא ןגעלפ ייז

 -םיוא ייז ןנעלפ ןניוא עטצַאלנרַאפ טיפ ןוא ,רעדילנ ערעייז טפאכענ

 רעלָאּפָאניטנַאטסנָאק ןייא ןיא .? '!לארשי יקלא חישמ יבצ יתּבש ,

 :טיײטַאּב ןּבלעז םעד ןוא ןייא טַאהעג יז ןּבָאה עלַא סָאװ ,םיקוסּפ ןעיירש

 -נוה ףניפ רעּביא ''תואיבנ, ןוא ''םיאיבנ, עכלעזַא ןעוועג ןענייז הליהק

 טלָאװעג ץְלַא טָאה רע .דיסח יכדרמ בר רעיורגזיירג רעד ייז ןשיווצ ,טרעד

 טָאה ,לאוג םנופ טכיזעג סָאד ;חילש סטָאג ןניוא ענענייא ענייז טימ ןעז

 טזַא טימ טניישעג רעּבָא טָאה ,טלייצרעד ךָאנרעד יכדרמ רעטלא רעד

 טָאה רע .ןּבילּבעג רוהנ יגס א ריש ןזיא ,יכדרמ ,רע זַא ,טכיל קידנדנעלּב

 טרירעמישענ טָאה ''חישמ לש ושאר,, םעד רעּביא יו ,טקרעמַאּב זיולּב

 וד ןיא זיּב טרעקַאלפעג טָאה סָאװ ,רעייפ עלָאנ ןופ ןיורק עכעלניניק ַא|

 ךָאנרעד ,ןלאפעגרעדינַא דרע רעד וצ קערש רַאפ זיא ןקז רעד .ןעלמיה
 ןדליוו ןיא ןעירשעג ןוא סָאנ רעד רעביא ןפיול טזָאלעג ךיז רע טָאה

 "!םיא רעסיוא ניניק ןייק ָאטינ !רַאה רעזנוא זיא רע ,רע,, ;זַאטסקע

 "עווש יד ףיוא טקוקעג טינ ןּבָאה רעדנעל עטייוו ץנַאג ןופ ןשטנעמ

 ,10 ,"יבצ לכונ תציצא ,שַאטרוּפשַאש בקעי ;עז 1

 סע ּוװ ,50-249 ,'יבצ יתֹּבש ינינעע ן5 ,"תואנקה תרותה 13 ,ןטרָאד :עז

 .דייר ?עשיאיבנ, עקיוָאד יד ןופ עקינייא טכַארּבעג ןרעװ



 47 ןדיי ייב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 הכוז ידכּב געוו ןרעווש ןגנַאל ןיא ךיז טזָאלעג ןוא ןרָאפעג ןוא ןטייקיר

 -מַא רעד ןופ שאר רעד ,רבח-טננוי סעזָאניּפש ,1 חישמ םעד ןעז וצ ןייז

 טזָאלעג ךיז ןּבָאה ָאריירעפ םהרבַא ןֹוא רהנ קחצי ,הבישי רעמעדראטס

 ,יבצייתּבש ןייז םינּפלּבקמ ייקרעט ןייק טניזענזיוה רעייז טימ ןעמַאזוצ

 ןופ רעייטשרָאפ עבושח ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ טָאה היפסומ ןימינּב

 ךלמ, םעד ווירּבנוסירנַאב א טקישעג הליהק רעמַאדרעטסמַא רעד

 םעד ,'רעזיילרעד ןוא ניניק רעזנוא ,, ,''בקעי יחלא חישמ ,, םעד '!איכלמ

 ןוא תוצילמ עטלצניקעג ןיא ,יבצ-יתּבש ''לארשי תראפת הדוהיּב טילש,;

 סיוא םיסנרּפ רעמאדרעטפמא יד ןקירד ןעננוכיילגרַאֿפ עשילַאטנעירָא

 יב ךָאנרעד ןטעּב ןוא ;גנוקיצטנַא סיורנ ןוא טייקינעטרעטנוא רעייז

 -עג קיטכיל ןייז ןדנעוװוּפָא טינ,, יז ןופ לָאז רע ''גיניק ןוא רַאה , רעייז
 ךיז ייז ןלָאז יצ ;ןָאט וצ טציא ןּבָאה ייז סָאװ ,ןרעלַאּב ייז ןוא טכיז

 ןטרַאװ ןוא ןציז רעדָא ,,'סיפ ענייז וצ ןלַאפ,, ןוא געוו ןיא ןזָאל ךיילנ

 רימ ןעוט זנוא רַאפ זיולּב טינ, .''תוילג ץוּבק,, ןֹופ נָאט ןסיורנ ןטיוא

 ןיא םיסנרּפ רעמַאדרעטסמַא יד ןּביירש --- רַאה רעזנוא ,ריד רַאפ ןטעּב

 עינַאּפש סיוא יד ,טכענק ענייד עלַא רַאפ טרעיינ --- ווירּב רעייז ןופ ףוס

 ןעמאזוצ עלַא ,ןעמאזוצ זנוא טימ ָאד טציא ןעניווװ סָאװ ,ענעּבירטרַאפ

 -עג ןוא טּבױלעג ,לוטש ןכעלניניק ןייד רַאפ ןקוּב ךיז ןוא ןעינק רימ ןעוט

 / .5 "!קיּבייא ףיוא ןעמָאנ רעכעלגיניק ןייד ןייז לָאז טרעּפכַא

 רענעייל םעד ןּבעג וצ ידכּבכ ,תורוש עקיזָאד יד טכַארּבעג ןּבָאה רימ

 סָאװ ,םיזורכ ןוא ווירּב ןופ ?וּבמ םעד ןגעוו ףירנַאּב זיא'ס ןכלעוו ַא

 ,1666 רָאי ןשירָאטסיה םענעי ןיא סָאנ עשידיי יד .טציילפרַאפ שממ ןבָאה

 -ָאבמיס ַאזַא ןיא טרעוו סע עכלעוו ןנעוו ,ןפקעז עשיטסימ יירד יד טיס

 םנופ תולגתח ,, רעשיטּפילַאקָאּפַא רעד ןיא טנָאזעגסיױרָאפ ךַארּפש רעשיל

 עלַא .טניװעג ךיז טָאה בושי רעשידיי רעצנַאנ רעד ,"'ןַאהָאי ןקיליײה

 טרָאװעג ץלַא טָאה ןעמ .גנוטראורעד רעטנַאּפשעג ןיא ןעוועג ןענייז

 ךיז לעפַאּב ןפיוא טרַאװעג דלודעגמוא טימ טָאה ןעמ ,תועידי עיינ ףיוא

 ןּבָאה תוליהק עטייוו יד .חישמו לאונ םעד ןייז םינּפ-לּבקמ ,געוװ ןיא ןזָאל

 -ַאניטנַאטסנָאק ןיא תוליהק יד ןופ רעייטשרָאפ יד ווירב טימ ןפרָאװַאּב

 רענַאיצענעװ יד סָאװ ,רעפטנע רעד זיא שיּפיט .ענרימס ןוא םילשורי ,לָאּפ

 אינלופו זנכשא ירישעו ימכח תצקוג 33 יּפַאק ןש רמאמ ,"היבומ השעמ} עז 1
 תורצו תונכסב תורחנו םימי ורבעו בר ךוד וכלחו םתדלומ תאו םצרא תא ונוע אילטיאו

 ,"םילשוריל ומע תולעלו חישמה ינּפ תוארל אמרגות ץרא איה תאוה ץראל ועמנו תובר

 ינינעפ ןיא ןוא ,57--56 ,'יבצ לבונ תציצמ ןיא טכעלטנפערַאפ זיא ווירּב רעד 2
 .רעטסמַא רעד ןופ ווירּב רעמייװצ ַא טקורדעג ךיױא ןיא םע ּוװ ,112--112 ,"יבצ יתּבש
 יבצ:יתּבש וצ הליהק רעמַאד
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 ּוצ ,ענַארפנָא רעייז ףיוא לָאּפָאניטנַאטסנָאק סיוא ןעמוקַאּב ןּבָאה םינּבר
 ןוידּב דעד ,הלואג רעקידלַאב ףיוא ןטרַאװ ףרַאד ןעמ זַא ,תמא עקַאט זיא

 טנעה יד ןיא ןיירַא לָאּפָאניטנַאטפנָאק ןיא זיא םינּבר רענַאיצענעװ יד ןופ

 םעד ףיוא רעפטנע םעד ןּבירשעג ןוא ,רעננעהנָא עסייה סיבצ-יתבש ןופ

 ןּבירשעג זיא ווירּב רעד .יניכיה םהרבַא יו רערעדנַא ןייק טינ טָאה ווירּב

 ךָאנ ךיז טגערפ ןוא טשרָאפ ריא,, :םרָאפ רעשירָאגעלא רעטלעטשרַאפ ַא ןיא

 -עננייַא טָאה םהרבַא ר''מכּב ימלשורי לארשי סָאװ ,עלעגיצ ןגנוי םעד ןגעוו

 ,תועּד יקולח ַא ןַארַאפ זיא םיבורק ענייז ייּב ןוא ,לָאּפָאניטנַאטסנָאק ןיא טפיוק

 -רעד ןלעוו ייז ןוא ,תועט חקמ ַא זיא חקמ רעד זַא ,ןעניימ עקינייא ?ייוו

 ןעוועג שרודו רקוח טוג ןּבָאה רימ זַא ,ןסיוו טייז ןכל .טלעג רעייז ןגייל

 וד ןַא ,טנייצרעּביא טסעפ ךיז ןבָאה רימ ןוא ,הינק רעקיזָאד רעד ןנעוו

 ןוא ,תונידמ עלַא ןיא רַאּבגנַאג ןיא ןוא ָאמירּפיד-ָאמירּפ זיא הרוחס
 עטינעג .ןידה תא ןתיל דיתע זיא רעד ,ריא ףיוא זעל איצומ זיא'ס רעוו

 ןעננערב טעװ ןּתמואשמ רעקיזָאד רעד זַא ,רעשמ ךיז ןענייז םירחוס

 ןייז טעוװ סָאװ ,דירי ןסיורג ןפיוא ןטרַאוװּוצ ףרַאד ןעמ ,חוויר ןסיורג

 ,"'םורַא רָאי ַא ןיא ה"יא
 טָאה ןעמ ;טנַאה וצ טנַאה ןופ ןעגנַאגעג זיא ווירּב רעקיזָאד רעד

 יד ןיא םלוע ןרַאפ םיא טנעיילעג ,ןטפירשּפָא עליפ ןיא טײרּפשרַאפ םיא

 ןּבָאה עלַא .טעטש ענעדיישרַאפ ןיא סעזרעּב יד ףיוא ןוא םישרדמייתּב

 -ליש עטנַאסערעטניא ןַא ,'"'דירי ןסיורגנ ,, ןפיוא טראװעג דלודענמוא טימ

 רעכלעוו ןיא ,גנומיטש-ננוטרַאװרעד רעקידלודענמוא רעד טָא ןופ גנורעד

 ןיא טיהענפיוא זיא ,ןענופעג טלָאמעד ךיז טָאה גנורעקלעטַאב עשידיי יד

 רענעי וצ טָאה סָאװ ,ןלעמאה ןופ ?קילנ תרמ ןופ ןרַאומעמ עטמירַאב יד

 ןופ זאוו הבושּת רעד ןא קנעדינ ךיא ןעוו,, :גרוכמאה ןיא טנעלעג טייצ

 העודי שע יװ ןּבירשרע וצ םינ זאד טזיא ןיהעשינ יטלַא 'נוא יגנוי

 טזיא ןיזעוויג זאוו החמש יד ..םלוע ןיצנאג םעד ךרוד טזיא םסרופמו

 יטשניימ איד ,ןּביײרשיּב וצ טינ טזיא זאד ןיגָארקיג טָאה םיבתּכ ןאמ ןעוו

 ילא איז ןינעז אוז ,ןמוקיּב םיידרפס יד ןיּבאח ןייז ןמוק איד םיבתּכ

 ישטייט ןינעז ;טיאיילינ םשל 'נוא ןיגנג תסנּכה תיּב ריא ןיא טימ טייצ

 יגנוי ןיזיגיטרוּפ רעד 'נוא ןיננג תסנּבה תיּב ריא ןיא ךא טלא 'נוא גנוי

 /'נוא ןאטינ ןא רידיילק יטשעּכ ריא ןיא טלאמ ילא ךיז ןיּבאה ןילעזינ

 םוא דנַאּב ןידייז (ןטיירּב) ןיטארּב ןינירג ןייא ךיז טאה רידדיא ןייא

 ,ןיזעויג (עיירוויל) איירביל ןייז יבצ יאתּבש טזיא זאד ,ןידנוביג ךיז

 ןיגנג (תסנּכה תיּב) ה"ּב ריא ןיא תולוחמבו םיפותּב ילא איז ןינעז וזלא

 ,52-551 ,"יבצ יתּבש ינינעא 121 1868 ,"יבצ לבונ תציצנ ןיא טקורדעג 1



 ן 1 1209 דיי ײּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןיִּבאה שילייט .טיאייליג םיבתּכ איד הביאש תיּב תוחמשכ החמש טימ

 טפיוהיג שילא 'נוא ,ףיוה ןוא ןיֹוה ,ןיפאק ראפ יניריא ןַאד לא ךיבענ

 וצ טָאה ה"ע ימח .ןידרעוו טזילרע ןילוז םוי ילא איז זַאד (טפָאהעג)

 ףיֹוה ןייז 'נוא ןיזעוויג הריד רקוע םשמ רע טאה וזלא טנואווינ ?ימאח

 טזיא 'נוא ןיזאל ןהיטש שיִלַא -- בוט ?כ האלמ תיב ילכו זיוח 'נוא

 'ב גרוּבמה ןאכל שנוא טאה 'נוא ןינואוו וצ ןינאצינ םוסדליח ק"'קל

 טזיא ןירד !נוא טקישג (גייצ) קייצ ןינייפ טנה ריִלֵא טימ ריסעפ ישורג

 ןיטשנוז 'נוא שיילפ רעד ,ןיזיּברע ןונכ זייּפש ןיסע טנח רילא ןופ ןיזעוויג

 * ןיראוו ךיז שאוו אֹוז שילא ,ץינש קישטעווק ןופ זייפשליפמארג ירדנַא

 גרוּבמח ןמ הטושפכ טרעוו ןאמ טכאדיג טאה ח"ע ןאמ יטוג רעד ןעד ,ןָאק

 יתיבב הנש 'א שילא רתוי לואוו ןינעז ריסעפ יזיד ,ןיראפ השודקה ץראפ

 יראשו שיילפ רעד טָאהיג הארומ יז ןיבאה (ךעלדנע) ךילטנע ,ןידנַאטשיג

 ףיוא ריסעפ איד ןילוז ןּבירשיג שנוא איז ןיּבאה ,ןיג חלוכמ ןירעוו ןיכַאז

 קייצינ ןינייל שאד שאד ,ןימענ ןיורה טזא זייּפש ןיסע שאוו 'נוא ןיכַאמ

 טניימינ שילא 'נוא ןידנאטשינ םינש 'נ לואוו שע זלא ,טרעוו הלוכמ טינ

 טינ ךאנ שע טאה ןיטשניה םעד ריבא ןכיורּב זייר רינייז וצ שע יטלוז
 41 "ןיילאפיג

 ןֹּבָאה 'יטלַא 'נוא יננוי, ןזַא ,טסיזמוא טינ טנָאמרעד ל?קילג תרמ

 ""איבנ,, רעד זַא ,ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ ;ןָאטענ הבושת טלָאמעד

 םעד ןייז ברקמ ידכּב ,םיתינעּת ןוא הבושּת וצ ןפורעג טָאה יתזעה ןתנ

 רעקיטכיל רעד ןעמוק רעכינ סָאװ לָאז ''חישמ ילבח,, יד ךָאנ ןוא ,"'ץק,,

 יַּפִא ןטסקרַאטש םעד ןענופעג ןבָאה רעטרעוו ''סאיבנ,, םעד ןוא ,לאונ

 טָאה ןעמ ,ןעוועג הבושתּב ריזחמ ןּבָאה טלַא ןוא גנוי ,קלָאפ םייּב גנַאלק
 טָאה ןעמ ,תוקספה עצרוק טימ גָאטשרענָאד ןוא גָאטנַאמ עלַא טסאפענ

 ,םעקנַאלַאּפ יד ןיא ךיז ןדָאּבעג ,יינש ןיא טעשטאקעג טייצ-רעטניוו ךיז

 | * רענרעד עקיכעמש ףיוא ןפָאלשעג

 ןּבָאה ןשטנעמ ,טגנערטשעננָא וצ ןעווענ רעּבָא ןענייז ןוורענ יד

 ,ןשודיח קראטש טינ ךיז ןעמ ףראד ;ןרָאלרַאפ טכיוועגכיילג ןשיכיסּפ רעייז

 ןוא םיפוניס עלַא יד ךָאנ ,חבושּת רעטסננערטש רעד ךָאנ אקווד סָאװ

 תובהלתה רעדליו טיס הבושת-ילעּב ''עטקיניירעג יד ןֹּבָאה ,םיתינעּת

 ,ןרעװ עילַאק טינ ןוא *

 ,82--80 ,"לימאה לקילג תרמ תונורכז, 1
 םיברמ ויח ךכו ךכ ןינוא ן6 ,'תואנקה תרותע ן2 ,,יבצ לבונ תציצ, :עז ל

 תוינעתו ןיפוגיסב הלועמ הבושת תישענ םלועה לכב ,הנחתו הלפתו המלש הבושתנ

 הפה ןיאש המ םירחא םיפוגימו רוקח ןמז םירק םימב הליבמו ,םלש עובש לש תוקספהו

 י"חישמ ילבח םוש יִלְב ובומב תוארלו תוכול ידכ ;לבקל לכשה אלו רבדל לכוו
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  *ץנעט-דָאהָארַאק טימ ךיירפ רענעפַאלענסיױא רעד ןּבענענרעּביא ךיז

 .תועינצ ןופ ןצענערג עלא ןטערטרעביא ןטלעז-טינ ןגעלפ סָאװ ,גנַאזעג

 -ענ םָאמ רעקידנטיידַאּב ץנַאג ַא ןיא ןּבָאה גנומיטש עקיזָאד יד

 "ןטייצ-סחישמ , יד .םיברוקמ ענייז טימ אפוג יבצ-יתּבש עקַאט קרַאטש

 סָאד ןעיירפַאּב וצ טייצ עקַאט ןיוש ךָאד זיא ,ןעמוקעג ןיוש ךָאד ןענייז

 עלַא יד ןעמענּפָארַא ;ךָאי-תווצמ ןרעווש ןופ קלאפ עטרעטאמעגסיוא

 תורוד ןופ ךשמ ןיא ןּבָאה םינּבר יד עכלעוו טימ ,סארמוח ןוא םינייס

 טָאה יבצ יתּבש .טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא דיחי םעד טלגנירעגמורַא

 ענעמונעגנָא ןדיי ַײּב גנַאל ןופ ןיֹוש יד ןייז ?טבמ ןסָאלשַאּב וליפַא

 -- לארשי יהלא 'ד לש וורוכּב ןבו ודיחי ונּב , ןופ ןעמָאנ םניא .םיתינעּת

 -טּפיוה ,, רעד טָאה ,'?לארשי ומע לאוו בקעי יהלא חישמ יבצ-יתּבש

 עשידייי ערעסערנ עלַא וצ טקישעגרעדנַאנופ ומירפ לאומש ''רַאטערקעס

 עלא ךייא ןיִּב ךיא !םולש לארשי ינב לכל, :זורכ ןקידננלָאפ תוליהק

 ןוא ,גָאט ןסיורג סטָאג ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה ריא יו ױזַא זַא ,עידומ

 רעײא ףראד -- םיאיכנ יד טכענק עיירט ענייז ןופ טרָאוװ סטָאנ ןרעה

 -- ןטסַאפ ןופ גָאט רעד ןוא ץנַאט-ןדיירפ ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאפ גָאלק

 טנייה ןופ (תבטּכ הרשע) ירישעה םוצ רעד לָאז ,החמשו ןושש םוי ןיא

 טכעל ?אוג רעיא םערָאװ ,דיירפ ןוא ?ּבוי ןופ נָאט א ךייַא ייּב ןייז ןוא

 ןופ גָאט םעד וליּפַא ''!ןעמוקעג ןיוש זיא רעצישַאּב ןוא גיניק רעייַא ןוא
 טָאה ,בָאֹּב העשּת ,םילשורי ןּברוח ןופ גָאט םעד ,רעיורט ןלַאנָאיצַאנ

 ןוא דיירפ ןופ נָאט-בוט-םוי א רַאפ ןרעלקרעד !וצ ןסָאלשַאּב יבצ-יתּבש

 "חישמה ךלמ,, םעד ןופ ןעמוקַאּב ןּבָאה תוליהק עקינייא .ןגינעגרַאפ

 םעד זַא ,ךייא ףיוא רזונ ןיּב ,ךלמ רעיא ,ךיא,, ;?עפַאּב ןקידנגלָאפ

 ןופ גָאט א רַאפ ןכַאמ ריא טלָאז םולשל ונילע אּבה בָא ןיא גָאט ןטניינ

 תדועס עסיורג א ןטיירג גָאט ןקיזָאד םעד ןיא טלָאז ריא ;דיירפ רעסיורג
 -ןליא ןוא טכיל ליפ טימ ,ןעקנַארטעג עטסנייפ ןוא םילכאמ עטסעּב יד טימ

 ,(םיּבר םירישכו םיּבר םינונינּב) םינוגינ ןֹוא גנַאזעג ךס ַא ןוא סעיצַאנימ

 סָאװ ,גיניק רעיא ,יבצ-יתּבש ןופ נָאט-סטרוּבעג רעד זיא סָאד םערָאװ

 ."ץרא יכלמ עלַא רעּביא טקיטלעוועג

 רדט רעצנַאנ רעד ןבענעג לעפַאּב ןקיזָאד םעד ןיא טרעוו רעטייוו

 הרשע הנומש רעד ןיא ;בוט-םוי ןשידיי םעיינ ןקיזָאד םעד ןופ הליפהתה

 ןקידננלָאפ טימ ןרעוו טנַאמרעד טפרַאדַאּב בוט"םוי רעקיזָאד רעד טָאה

 ןוששל םינמזו םינח החמשל םידעומ הבהאב וניקלא 'ד ונל ןתתו, :חסונ
 ךנבו ךדבע יבצ יתּבש ונחישמ ונכלמ תדיל ןמז הזה תומחנה גח םוי תא

 םעד רעטנוא ןוא ,'םירצמ תאיצילג רכז ׁשדֹוק ארקמ הבהאב ךרוכב
 ;לטיט ןסידנגלַאפ טימ טעמתחעג ךיז יבצ-יתּבש טָאה ''טערקעד , ןקיזָאד



 1 | ןריי יב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 חישמ הלהתו הכרב לכ לע םקוה רבגה ץרא יכלמל ארונ ישי ןּב דוד םואנ,

 ,1 "'יבצ יתבש יאליע יכד איִבֵטּו יאליע יבד אירא בקעי יקלא

 ןיא .ןעוועג םייקמ לעפַאּב ןקיזָאד םעד ןּבָאה תוליחק עליפ ןוא

 רַאֿפ 'ךרּבש ימ,, ןלעיצעּפס א טריפעגנייַא ןעמ טָאה הליפתה רדפ םעד

 -ענפיונוצ ןעוװעגנ ןיא ךרוּבש ימ רעד .יבצ-יתבש ''םיכלמה ךלמ,, םעד

 .חלשממו םיכלמל העושת ןתונח, :חסונ ןטנַאקַאּב םעד טיול טלעטש

 יד הלשממ טיג ןוא ןניניק יד ףליהוצ טמוק סע רע --- םיכיסנל
 הלעמל הלעמל אשניו םמוריו רוזעיו רוצניו רומשיו ךרבי אוה ..,ןטשריפ

 חישמ יבצ יתבש ןאטלוס אוה עשונו קידצ שודקה ברה ונכלמ וננודאל

 טימס ןעקנעשַאּב םיא טָאנ לָאז .ותוכלמ אשנתו ודֹוה םירי בקעי יקלא

 -רעטנוא םיא ןייז תונושל עלַא ןוא תומוא עֶלַא ןלָאז ,ץנַאלג ןוא טכַאמ

 ןוא ןקיטלעוועג קיביײא טכַאמ ןייז לָאז .לעפַאּב ןייז ןליפרעד ןוא קינעט

 עֶלַא ןיא טשטנעּבעג ןייז ןעמָאנ ןייז לָאז ...טרעטישרעדמוא הכולמ ןייז

 ערעזנוא ןלָאז ןוא ,רעקלעפ עלַא ןופ ץלָאטש רעד ןייז רע לָאז ,ןטייצ

 3 "ןמא ןוצר יהי ןכו ..,שדקמה תיּב ןינּב םעד ןעז ֹוצ ןייז הכוז ןגיוא

 יריש ןוא םםינומזּפ ןופ רוטארעטיל עצנַאנ ַא ןרָאװעג ןפאשעג ןזיא סע

 .ענרימס סיוא ןזיוװַאּב ךיז טָאה סָאװ ,''חישמה ךלמ,, םעד דובּכל הלהת

  טָאה סנייא .רעדיל עקיזָאד יד ןופ ייווצ עיצַארטסוליא סלַא ןעננערּב רימ

 :יתועה ןתנ ''איבנ, רעד --- עטייווצ סָאד ןוא יניכיח םהרבַא טסַאפרַאפ

4 

 ןביול ןוא ןעגניז לע ךיא --- הרוכנב ץרענ לא הרמזאו הרישא

 ןוא רעקיצנייא רעד ,טײקרַאטש ןייז טימ קיטלַאװג זיא סָאװ ,טָאנ םעד
 עטסעּב יד ןופ ;טנײשַאּב טכיל טימ קלאפ ןייז טָאה רעכעלרעטכריפ

 .יז ןוא ,ןפַאשעג טלַאטשעג ַא לארשי שודק רעד טָאה םימשּב ןוא ןכיורייוו

 יו רע זיא דניוושעג .טייקנייש ןוא ץנַאלג ןופ הכולמ רעד וצ טּבלַאזעג

 טוט חמכח רערַאּברעדנּוװ ןייז טימ .ןעניישַאּב וצ חרוּת יד 5 שריה ַא

 רעד תמא ןרַאפ -- ןּביוהרעד ןוא רע זיא סיורג ;ןרָאצ םעד ןליטש רע

 רעד ,תוכלמ ןופ ןיורק רעד טימ טניישַאּב ןיא רע ,רעצישַאּב רעטסעפ

 טקעלּפטנַא םיא רַאפ ןענייז רַאּברעדנוװו .תוריפס יד ייּב רע זיא גנילּביל

 ,58--5/ ,"יבצ יתּבש ינינעג {58--51 ,"ינצ לבונ תציצ; :עז 1

 ,56 ,"יבצ יתּבש ינינע םרעדנװַאּב 'ב 'מע ,5 ףד ,'יבצ לבונ תציצא ?
 ןיא ,ךרּבש ימ ןקיזָאד םעד ןופ תואחסונ עקינײא םכַארּבענ ןרעװ םע ּוװ ,23
 בר ךלמה וננודאפ : טיש ןקידנגלָאפ םימ טניורקעג יבצייתּבש םרעװ יז ןופ םענייא
 ,עישומה חישמ ,לאוגה חישמ ,םייק ךלמ חישמ ,דוד ןֹּב חישמ ,'ד חישמ ,יבצ יתּבש

 ,"בקעי יחלא חישמ ,ונקדצ חישמ
 ,יבצ ןעמָאנ ןפיוא זמר ַא 5
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 טימ .הריחּבה תיּב םעד רע טעוװ ןעיובפיוא ,הרוּת רעד ןופ תודוס עלַא
 ןייז טמַאטש םוטקילייה ןטסכעה םעד ןופ ,טניײשַאּב רע זיא םעטָא סטָאג

 ןעמאזוצ םיא טימ .,ןעמוקַאּב טביל ןייז רע טָאה ןייֵלַא טָאנ ןופ .המשנ

 עצנַאג יד ןוא ןעמוקַאּב יבצ טָאה םולּב סטָאג .ןדנוּבעג טסעפ רע זיא

 טָאה טניישעגפיוא !ןעילּב טוט יבצ .סעציײלּפ ענייז ףיוא זיא --- טכַאמ
 1 !עלעפעש ןטנָאיעג םעד רעּביא ךלמ רעד טָאה טניישעגפיוא ,ךלמ רעד

1 

 !טכיל סיבצ ,וטסיּב קידנּביוהרעד ךיוה יוװ ,ךעלרעטכריפ יו

 -רעד סָאד ןטלַאהַאּב זיא םיא ןיא ,ןענײשַאּב רע טוט םיאיבנ ןוא םינהּכ
 טכיל וד ,ריד וצ ןכיילנ ךיז ןָאק רע -- ךומּכ ימ .קנַאשעג עטרַאוו

 !יבצ יתּבש גיניק רעסיורג וד ,ןצוַאה ןיימ ןופ

 רעד ףיוא זנוא וצ טָאה רע סָאװ ,ןּביול ךיא וט רעטָאפ ןיימ טָאג

 --- טפַארק עסיורג יד ןעקנעש רימ טוט רע .(יבצ) שריח םעד טקישעג דרע

 רעקיּבייא וד -- םימלוע יח .תוליפת ןוא רעדיל ןיא ּביול ןייז ןעגניזַאּב

 ןיימ ,גיניק ןיימ !עציטש ןיימ זיא רע --- חישמ ןיימ !ןטלעװ עלַא רעּביא

 !יבצ יתּבש -- ץלָאטש ןיימ ,ןיורק

 עטסנעש ןיימ !ריירפ רעסיורג טימ ץרַאה ןיימ זיא טלופרעּביא

 טָאג ןוא !טכיירגרעד ןיוש זיא יז ,ןעמוקענ ןיוש זיא יז --- גנונעּפָאה

 -- םימלוע יח .ןענניז גנאזעגביול ַא לָאז ךיא טלייוורעדסיוא ךימ טָאה

 !עציטש ןיימ ןיא רע -- הישמ ןיימ !ןטלעװ עלַא רעּביא רעקיּבייא ֹוד

 !יבצ יתּבש -- ץלָאטש ןיימ ,ןיורק ןיימ ,גיניק ןיימ
 עניימ ,ןעמונעג ךימ ץוש ןייז רעטנוא ,ןדייל עניימ ןעזרעד טָאה רע

 -יוטש ןוא ןפַאנ וט ךיא ,ןפרָאװעג סיפ עניימ וצ --- רעקירדַאּב ןֹוא דנייפ

 -- חישמ ןיימ -- !ןטלעװ עלא רעּביא רעקיּבייא וד !םימלוע יח ...ןענ
 5 !יבצ יתּבש --- ץלָאטש ןיימ ,ןיורק ןימ ,גיניק ןיימ !עציטש ןיימ זיא רע

 -עּפמס טימ ןרעוו ןעננוזעג ןנעלפ רעדילּבױל עקיזָאד יד ןופ עליפ
 יאצומל טויּפ , סָארעוװילוא יד המלש ,ליּפשייּב םוצ ,יוװ ,םינונינ עלעיצ

 | : עפַארטס-סגנַאפנָא רעד טימ "'תּבש

 איבנה והילא --- איבנה וחילא
 חישמה ךלמ םע -- איבי ונל הי ילא

 -- חישמה ךלמ םע

 = "יבבלב חמשאו לינא , חליפּת רעד ןופ ןוגינ ןטימ ןרעוו ןעגנוזעג טנעלפ

 ,290- 289 ,58 ,םסטעס 4. 64. ןטוטספ עז 1
 ,14 'םונ ענַאלײּב עו ,72 ,,םיעוּתה ןבאמ ןיא טכעלטנפערַאֿפ ?
 115 ,"יבצ יתבש יגינעפ :עז 35



 433 ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 ןוגינ רעייז בילוצ ןליפַא ןּבָאה רעדיל עקיזָאד יד ןופ עקינייא

 :ןומזּפ רעד ליּפשייּב םוצ יו ,םטיר ןקיטרַאננייא ץנַאג ַא

 .ריש ירד ירד יבצ יתּבש --- ישי עזנמ רטוח אצי

 1 װ'זַאא הנת הנת .ריש ירד ירד --- ילא ילאל חנת חנת

 ,םיברוקמ סיבצ יתֹּבש רָאנ טינ ןּבָאה רעדיל עקיזָאד יד ןפַאשעג

 ױזַא ןעװעג קלָאפ ןטושּפ םנֹופ עליפ ןענייז תונידמ עטייוו ןיא וליפא

 ,ענרימס סיוא חישמ םעד ןופ ןטערטפיוא םעד ךרוד טרעטסיינַאב

 .ל טעמעָאּפ ןוא רעדיל ןיא ןעגנוזַאּב םיא ןּבָאה ייז זַא

 ךיוא טָאה ןעמ ,טנגונַאּב טינ ץְלֵא םעד טימ רעּבָא ךיז טָאה ןעמ

 ןעמ טָאה תוליפת ךס א :םירוזחמ ןוא םירודיס יד ןטעּברַארעּביא ןעמונעג

 "כא ןיא ןעיירעקורד יד .עיינ ליפ טלעטשעננײרַא ןוא ,טכאמעגרעביא

 ןעמונרַאפ ןעוועג 1006 רָאי ןיא ןענייז לָאּפָאניטנַאטטנַאק ןוא םאדרעטס

 עיינ עלַא יד טימ םלוע םעד ןייז הּכזמ רעכינ סָאװ ידכּב ,טכַאנ ןוא גָאט

 -ַאב רעקידנגלָאפ טימ טנבייצעג ןענייז עכלעוו 4 ''םינוקיק,, ןוא םירודיס

 םָאד ,תוכלמו הנוהכ שדוחל הנושאר חנש, :עטַאד רעשיטסירעטקַאר

  יבצ-יתּבש ןעוו ,רָאי !!עשיסּפילַאקַאּפא ,, סָאד ןעווענ ךָאד ןיא 1006 ראי

 .טרעלקרע לאוג ןוא חישמ סלַא ךיז טלעװ רעצנַאנ רעד רַאפ ןְפָא טָאה

 "וצ) 'יבצ תרפע,, םירודיס עקיזָאד יד ןופ םענייא ןופ טָאלּב-רעש ןפיוא

 -ענסיוא יבצ-תּבש טציז (יתזעה ןתנ ''איבנ, םעד ךרוד טלעטשעגפיונ

 "גיניק יד םיכָאלמ ריפ ןטלַאה ּפָאק ןייז רעּביא ,חכולמה אסּכ לע טלָאמ

 ןטייז עדייּב ןיא ןוא ,'יבצ תרטע,, טפירשרעטנוא רעד טימ ןיורק עכעל

 יִד -- ןּבייל ייז םורַא ןוא םידימלּת סיבצ-יתּבש זייוותורייש ןעייטש

 | .הדוהי טבש ןופ עמעלּבמע
 ןרעדנוזַאּב ַא טמענראפ רוטַארעטיל רעשינרוטיל רעקיזָאד רעד ןיא

 ןופ קרעװלמַאז סיורג ַא -- ''םימי תדמח,, רעקידנעב-יירד רעד ץיאלּפ

 ןוא בומ-םוי ,תּבש רַאפ םיניד ןוא תווצמ ,םינהנמ ,תוליפת ,רסומ ירבד

 --- קרעוװ ןקיזָאד םעד ןופ לייט רעטסקיטכיוו ,רעטשרע רעד .רָאי ץנאנ ַא

 ןענישרע קורד ןיא זיא ,ןטייז 000 רעכעה ןופ דנַאב רעקיד רעטקַאּפמָאק ַא

 רעד ;ןזיוועגנָא טינ זיא רעסַאפרַאפ רעד .(ענרימס ןיא) 1781 ןיא טשרע

 םעד ןופ ךייבתּכ םעד זַא ,טימ זיולּב טלייט ,יזַאנלַא בקעי ,רעבענסױרַא

 ,118 ,1868 ,טפירשטַאנָאמ} ןיא ןַאמעדיג ךרוד שכעלטנפערַאּפ 1

 ןופ ענייא ,שטייד:שידיי ףיוא ןרָאװעג טסַאֿפרַאפ ךיוא ןענַײז םעטנָאּפ ענױזַא 2

 :ַארעטיל רעד ןופ רערליב} ענײז עז) ךיײרנײװ ר"ד טקורדעגרעּביא גנַאל םינ טָאה ייז

 ,קרעװ רעזנוא ןופ דנַאּב ןט6 םעד ןיא תוכירַאּב רעמ ,(253--219 ,"עטכישעג:רומ

 ןופ רעטסײר ןצנַאנ ַא (89 'ז/) "םיעוּתה ןבא} ןייז ןיא טננערּב אנהכ דוד 8

 ,1666 ןיא טקורדעג ןענַײז םָאװ ,'םינוקיתע עקיוָאד יד
(8) 
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 רעטנַאקַאּבמוא רעד ּוװ ,ןוילעה לילג ןיא ןעמוקַאב רע טָאה קרעוו ןקיזָאד

 רעּבלעז רעד טָאה םורָא ראי ַא ןיא ,טכַארּברַאפ ןרָאי ענייז טָאה רּבחמ

 ;'םימי תדמח,, דנעּב ייוצ עקירעּביא יד טכעלטנפערַאפ רעּבענסױרַא

 ,הּכונח יגחנמ ןגעוו --- רעטירד רעד ,תּבש ינחנמ ןגעוו --- רעטייווצ רעד

 ,שדוח שאר ןוא טבשּב רשע השמח ,םירוּפ

 טָאה ןעמ ,רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג וּתעשּב זיא ''םימי תדמח,, רעד

 -נעענ א ןיא ןוא קידנעטשלופ טינ) טקורדעגרעּביא לָאמ עכעלסע םיא

 ןיא ןיירַא ןענייז תוליפּת עטקורדענ טרָאד יד ןופ עליפ ;(רדס ןטרעד

 ,רענגעק עטרעטיּברַאפ טאהעג ךיוא רעּבָא טָאה רע ;םירודיס ענעדיישרַאפ

 -עג םירחמ רַאפרעד םיא ,תוריקפה ןוא תונימ םיא ןיא ןעזעג ןּבָאה סָאװ
 טָאה סָאו ,רעטשרע רעד .ןעמענ וצ טנעה יד ןיא םיא ןטָאּברַאפ ןוא ןעוו
 בקעי יאנק רעד ןעוועגנ ןיא ''םימי תדמח,, ןפיוא דשח ַא ןפרָאװעג

 ןופ רעגנעהנָא יד ןנעק רעפמעק רעטרעטיּברַאפ רעד ,(ץ"בעי) ןדמע
 טימ ?ופ ןיא קרעוו עקיזָאד סָאד זַא ,! טהעלקרע טָאה רע ,יבצ-יתבש
 ןופ ''הרז הדובע, רעד טימ טרָאד טלמיוו סע זַא ןוא ?'ןעגנורעטסעל,

 ,רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא ץבעי .עדנַאב רענעטלָאשרַאפ סיבצייתּבש
 טינ ןיא קרעוו ןקיזָאד םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד זַא ,טרעלקרע טָאה סָאװ

 סָאװ ,תויַאר עלַא יד ןֹופ .יתזעה ןתנ איבנ סיבצייתּבש יו רערעדנַא ןייק

 זַא ,ןזייוורעד וצ ? אנהֹּכ דוד זיּב ןָא ןצבעי ןופ ןרָאװעג טכַארּבעג ןענייז
 -נייא-ןייא זיולּב טנידרַאפ ,''םימי תרמח,, ןופ רּבחמ רעד זיא יתזעה ןתנ
 ןענייז 'םימי תדמח,, ןיא :ןענעכער טסנרע ריא טימ ךיז לָאז ןעמ עקיצ

 יירד ןיא .ןעמָאנ סיתזעה ןתנ ןנָארט סָאו ,רעדיל עקינייא טקורדעגּפָא

 םרָאפ-ךיטסַארקַא ןיא ןטכַאלפעניא ןיא םימֹויּפ ענעּבירשעג שימַארַא

 -ענ רעּבָא טרעוו ןלַאפ יירד עלַא יד ןיא 5 עשילא ןּב ןתנ ןעמָאנ רעד

 תכה השעמכוע :16 ,'השעמה דֹוחיי ןופ ףוס ,'ב קלח ,'ווע לדגמ} ,ץבעי 1

 זידהו תיסה ףשכ רשא .,,םבומ רגפ חדומ י"בצנ ןימאהל םייקנ תושפנ תדדוצה הרוראה
 הרופ שרוש הללק וירחא חינהו .,תוצמו הרותה לוע םראוצ לעמ קורפל לארשי תא
 התע רשאכ ,םהישעמ לכ וילא ודחיו תונחתו תולּפת ול ודסי ,.תחרופ תערצ שאר
 תובעות אלמ 'םימיה תדמחא ארקנ ומשל דחוימ רפס ֹול ורבח יניעב יתיאר בורקמ

 בעותה םשב שרוקה תומשו תושקבה ושיבלחו שדוק לכיהב אמטה םלצ ודימעה תוצאנו

 רוקעל בל לע םש שיא ןיא יכ רונימיב התלע המ ונל יא ,בקרי םיעשר םש הולה

 ׁשרַׂשיו ומותב ךלוחה ומע לע לומחי ומשל אנקי י"שה ,הירחא שרשל וז הרז חדובע
 ,"ץראה ןמ רובעי האמומה תור תאו הלס םייח ץראמ הלאה םיאמחה

 ,152-149 ,'םיעוּתה ןּבאג 5

 .סָארקַא רעד ךיז טנעײל ןלַאפ ײװצ ןיא 75 ,64 ,29 | ,"םימי תדמח, עז 5

 ןתג םהרבא ינא; -- ריש ןטירד םניא ,"קוה םייח עשילא ןב ןתנ ןימינג יִנאא ;ךימ

 | ,"קוח םייח עשילא ןב ןימיגב



 135 ןדי ייּב רֹוטַארעטיל רעד ןֹופ עמכישעג יד

 ןָאזרעּפ רעטירד ןיא םיטויּפ עקיזָאד יד ןופ רעסַאפרַאפ םעד ןגעוו טדעל

 ךהאו) 'רעקילייה רעד, חבש ןטימ טסיורגעג ייּברעד ךָאנ טרעוו ןוא

 1םיטויּפ יירד עקיזָאד יד ןופ דנורנ ןפיוא רעּבָא ןעמ ןָאק יצ .(שודק

 איבנ רעד טסַאפרַאפ טָאה קרעוו עצנַאנ סָאד זַא ,הטלחה רעד וצ ןעמוק

 ףךיא ךָאד ךיז ןעניפעג ''םימי תדמח , ןּבלעז םעד ןיא ?הזע סיוא
 ,128---124 ,12--608 ,זז ,ןטרָאד) תורימז יירד סי"'רַא םעד תומילשּב
  ונאזנול םחנמ ?ּבוקמ ןוא רעטכיד םעד ןופ םיטויּפ ייווצ ןוא (14/--6

 רעויטקעיּבָא רעדעי זַא ,ןעניפעג רימ ,(80--88 ,11 ;228 ,1 ,ןטרָאד)

 -אד םעד טימ ךיז ןענעקַאּב וצ רעיונעג ימ יד ןּבענ ךיז טעװ סָאװ ,רענעייל
 ןתנ טינ זַא ,ריטסיוא םוצ ןעמוק ןזימ רע טעװ ,קרעוװ ןקידנעּב-יירד ןקיז
 ,ןזיוועגנָא קיטכיר ץנַאג טָאה אנהּכ דוד .רפס םנופ רּבחמ רעד זיא יתזעה

 טרעוװו סע לייו ,1070 רֶאי ןיא ןּבירשעג זיא 'םימי תדמח,, רעד זַא
 -תיּב ןברוח טניז ןעגנַאגרַאפ ןיוש ןענייז'ס זַא ,טנַאמרעד בגַא-ךרד טרָאד
 הזו םייווב ?לוחמה ?ודנה 'ד לטלחו, :9 'ז ,ןטרָאד) רָאי 1602 שדקמה
 טָאה (1070 ןיא) טייצ רענעי ןיא רעּבָא דָארג .(''הנש ב"'רתו ףלא
 -ךע םיא ןֹוא ןעוװעג םירחמ ןּבָאה םינּבר יד ןכלעוו ,יתזעה ןתנ
 טָאטש ןופ טנָאיעג ןעוועג -- ,חידמו תיסמ ןכעלרעפעג ַא רַאפ טרעלק
 "רעד ןיא סע .? ןעניפעגנ ור ןייק טנָאקעג טינ ץענרע ןיא ןוא טָאטש וצ
 -ענ רעד לָאז ןדנַאטשמוא ערעווש עכלעזַא ייּב זַא ,ןּביוקג ווצ רעווש רעייז רַאפ
 פסרעוװ סיורג קישסַאװנ ַאזַא ןּביירשוצנָא טייצ ןוא ור עקיטיינ יד ןּבָאה קינדנו
 ןגעו ךיז טלדנַאה סע ּוװ טרָאד :טרּפ רעקידנגלָאפ ךיוא זיא קיטכיוו
 .טמורראפ ,ןנַארפ-קיטע ןוא -רסומ ןיא ךיוא רעדָא ,ןיד ןזעיגילער א
 ףיוא ,טעטירָאטיױא ןסיורנ ַא ףיוא יו ,טפָא ץנַאג רעסַאפרַאפ רעד ךיז
 רעֹּבָא םיא טנַאמרעד ,ןעמָאנ ןטימ ןָא טינ טפור רע ןכלעוו ,ןיּבר ןייז

 4 5" ירומ לש ישרדמ תיּבּבו :הביׂשי שאר ןוא הליהקח בר סלַא

 ,הפאכ גהנמ רוזחמ ןיא ךיוא ךיז םניפעג ייז ןופ רענייא 1

 ,92 ,50 ,44 ,'יבצ לבונ תציצ, עז ?

 .עד קרַאמש ןוירק עשיסקָאדָאטרָא יד ןיא ךיוא זיא םייצ רערעיײנ רעד ןיא 8

 רעד םָאה 1896 ןיא ."םימי תדמח} ןופ רּבהמ םעד ןגעװ ענַארּפ יד ןרָאװעג טריטאּב

 טסיילפ רע ּוװ ,'םימכח דוב, ןייז םילשורי ןיא םכעלטנּפערַאֿפ ןרעַּפלײה .מ .מ לּבוקמ
 יד טםימ ,"םימי תדמחע ןופ רעסַאפרַאפ רעד זיא יתזעה ןתנ םינ זַא ,ןזייװרעד וצ ךיז
 ,"םיקידצ ךרדפ ןופ רּבומ רעד ןיֵא קידנעטשלופ םמיטש 'םימכח דובּכ; ןופ ןריפסיוא
 עּבַאגסױא עטשרע) '?ץבעי תמחלמ, ןײז ןיא אירול ,מ ןסָארטעגסױרַא זיא ייז ןגעק
 יר ,ןידמע בקעי ןופ טקנוּפדנַאטש ןפיוא ךיז םלעמש רע ּוװ ,(1924 -- עמייווצ ,4

 םיױוא ןיױלּב ייז ןגעװ ןםײװ רימ ןוא ,ןעזעג םינ רעדײל רימ ןגָאה ןסעּברַא עקיוָאד
 | ,18--17 ,1924 ,"רפס תירקח

 ,72 ,| ,"םימי תרמחא +
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 ושרדמ תיבּבו ,2 ותדע ?הקו ל"'ז ירומ גוהנ יכהו ,! יל הנש ?"'ז ירומו

 ןיא .וז זַאא ,(גחונ היה ל'' ירומו ,? ןירוק ונייח ל"ז ברה ירומ לש

 סעציּבַאקלַא המלש טנָאמרעד טרעוו סע ּוװ ,(101 ,ןטרָאד) םרא ןייא

 טָאה דינמ,, רעשלמיה רעד ױזַא יװ ,גנוביירשַאּב רעד סםימ ''בתֹּכ

 ייברעד טקרעמַאּב -- טכַאנ-תועובש רעד ןיא ורַאק ףסוי ןוא םיא טכוזַאּב

 ןשיווצ ןענופעג , רע טָאהטנוּבײרשַאּב יד טָא זַא ,'םימי תדמח,,לעּב רעד

 5"'ז ירומ יבתכ יזנגּבו,, :101 ,1 ,ןטרָאד) ''?''ז ןיּבר ןייז ןופ םיבתּכ יד
 סָאװ ,זינח בקעי ןעוועג רעּבָא זיא יּבר סיתזעה ןתנ .* ('* וכו בֹותֹכ יתאצמ

 רעד ןופ רענגעק עטסטרעטיּברַאפ יד ןֹופ רענייא ןעוועג ךָאנרעד זיא
 יבצייתבש םעד ןעוועג םירחמ עקַאט טָאה אפוג רע .גנוגעװַאּב-יבצ-יתּבש

 ראפרעד זיא רענעי ןוא ,יתזעה ןתנ ,םענייז דיִמְלּת םענעזעוועג םעד ןוא

 םענעזעוועג ןייז ןנעק טסעטָארּפ ןפרַאש רעייז ַא טימ ךעלטנפע סױרַא

 רעד ןעוועג טלָאװ יתזעה ןתנ ןעוו זַא ,רָאלק רשפרעד זיא סע .? ןיּבר

 ןדעי ףיא טציטשענ טינ ךיז רע טלָאװ ,,םימי תדמח,, ןופ רעסַאפרַאפ

 טריפעג טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןיּבר םענעזעוועג ןַייז ףיוא טירט ןוא טירש

 1670 ןיא זינח בקעי טָאה םעד רעסיוא .טיוט ןוא ןּבעל ףיוא ףהמַאק ַא

 ןיא רע) טּבעלענ ךָאנ (ןראוועג טסַאפרַאפ זיא ''םימי תדמח,, רעד ןעוו)

 ןייז ןגעו טדער רעּבָא "'םימי תדמח , לעב רעד ,(1674 ןיא ןּברָאטשעג

 ןיא ןעמענ ךיוא ןעמ זומ ייּברעד .םענעּברָאטשעג גנַאל ַא ןגעוו יו ןיּבר

 ,רָאי 26 ןעוועג טלַא לּכה-ךסֹּכ יתזעה ןתנ זיא 1070 ןיא זַא ,טכַארטַאּב

 טימ ךיז טנַאקַאּב ,'םימי תדמח,, םעד טנעיילעג רעּבָא טָאה סע רעוו

 -רַאמ רעד זַא ,טינ קפס םוש ןייק זיא םעד רַאֿפ -- ליטס ןוא חסונ ןייז

 פיפ טָאה סָאװ ,שטנעמ רערעטקע ןַא זיא קרעוװו ןקיזָאד םעד ןופ רעסַאֿפ
 -ַאב עלימ רעייז סיוא .ןרָאי ענייז ןיא טפעלעגרעביא ןוא 7 טרעדנַאװעג
 זיא ''םימי תרמח ,, לעּב רעד זַא ,ןייז וצ רעשמ ךיז טכייל זיא ןעננוקרעמ

 ,74 ,ןטרָאד

 ,105 ,ןטרָאד

 ,191 ,ןטרָאד

 ,ו"זַאא 21 ,19 ,17 ,15 ,} ,ןטרָאד ךיוא עז ,201 ,ןטרָאד

 םוצ זיא בתכ םעציּבַאקלַא זַא ,ןזיװעגנָא (2 'ּפַאק) רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ 5

 ,"תירּבה תוחול ינשע ןופ ןּכַאגסױא יד ןופ ענייא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפערַאּפ ןטשרע

 םעד זַא ,הרעשה יד ןגָאוסױרַא רשפא טּבױלרע םָאד .,(180 ,עּבַאנסיױא רעמַאדרעטסמַא)

 ףּוס טָאה סָאװ ,ץיװרוה וחיעשי ה"לשה לעּב רעד ןעװענ זיא יּבר "םמימיה תדמח; לעּב
 ,1620 םורַא ןּברָאטשענ טרָאד ןוא תפצ ןיא טכַארּברַאפ ןימי

 | ,126 ,1885 ,"די לע ץבוקא עו 9
 ,איכוישנַא ,עקינָאלַאס רע טנָאמרעד ,טכױװַאב םָאה רע סָאװ ,םעטש יד ןופ 7

 | .(זנכשא ירעב יתויחב) "םעמש עשסייד ,/ ענעדיישרַאפ ןוא ָאסורּצ

 אב 00 ףס/ +=



 137 ןדי יב ױומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יר

 ,הליהק רעשידיי ַא ןיא ןשרד-לעּב ןֹוא בר ןעוועג ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמ ןיא

 םימעפו ..יתדע להקב יתגהנ ינאו, :ךיז ןנעוו טלייצרעד רעסאפרַאֿפ רעד

 תותבשב שרוד יתייהש שורדה םדוק ...יתדע ?הקכב ינא יתירק תובר

 1 "יתדע להקב םיׂשובכ ירבד רתיב הֹז יתשרדשכו ;(60 ,ןטרָאד)

 רעלדניווש ַא ןופ לעטשנָא ןַא יו טינ רעמ זיא סָאד :ןנַאז ןָאק ןעמ ,תמא

 טזָאל ץלַא טינ .ןגיוא יד ןדנעלּברַאפ זנוא ליוװ סָאװ ,רָאטאקיפיטסימ א

 רעלדניווש םעד ןיהּוװ ןטיּבעג ןַארַאפ ןענייז סע ;ןריציפיטסימ רעּבָא ךיז

 -ָאבַאסיטנַא עטסנעעזעגנָא יד ןופ עליפ .ןעגנירדוצניירא רעווש רעייז זיא

 "רַאפ ,ערעדנַא ןוא ןידמע בקעי ,שַאמרוּפשטש בקעי ,לשמל ,יוװ ,רענַאיט

 שממ ןעוועג ןיא חזע םיוא איבנ רעגנוי סיבצ-יתּבש םעד זַא ,ךָאד ןרעכיז

 -שינ ַא סלַא יתזעה ןתנ טהעדליש ץערג רעקירָאטּפיה רעד ;ףרוווסיוא ןַא

 רעשידומלת רעד ןופ טיּבענ ןפיוא תועידי עּפַאנק ץנַאנ טימ ןשטנעמ ןסיט

 ןליזָאד םעד ןוא ,רערעטָאטש ןוא הפידבּכ ַא ךָאנ וצרעד ,רוטַארעטיל

 ,רענייז ליטס רעד םערָאװ ,ןעּפ עקנילפ ןייז ןקעדרַאפ םיוק ןָאק ןורסח

 עשירָאטער יד ןוא ,רענעזָאלבעגפיוא ןַא ןעוועג זיא ,ץערנ טרעכיזרַאפ

 םנופ טייקמערַא יד ןקעדרַאפ וצ דנַאטשמיא טינ ןענייז תוצילמ עטסוּפ

 -מערטרעדינ םעד יתזעה ןתנ ןייא טעז טייז ןייז ןופ אנחּכ דוד .2קנַאדעג
 - ,רעלדניווש ןכעלרעפעג ןוא רענניל ןטמסעשראפמוא םעד ,ןשטנעמ ןסיט

 ןוא לָאטש טייטש אנהּכ דוד אקווד סָאװ ,ןעניוטש וצ שממ ןיא סע ןוא
 רָאנ יו רערעדנַא ןייק טינ זיא ''םימי תדמח,, ןופ רּבחמ רעד זַא ,ןזייַא

 "םימי תדמח,, רעד סָאװ ,רַאפרעד רָאנ טינ ןעניוטש וצ זיא'ס .יתזעה ןתנ

 רעד ןיא יקֹּב רעתמא ןַא ןעוועג זיא רעסַאפרַאפ ןייז זַא ,תודע טנָאז

 םעד טימ ךיז טנעקַאּב סע רעוו .* רוטַארעטיל רעשינבר ןֹוא רעשידומלּת

 ןשירַארעטיל ןתמא ןַא טימ ןשטנעמ א ךיז רַאפ טעז רעד ,קרעוװ ןקיזָאד

 -ערּפ ןטרעטסײנַאּב א ןופ סָאטַאּפ טימ ןעננורדענכרוד זיא סָאװ ,טנעלַאט

 ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ רעשילַארָאמ-גנערטש ןופ ליפענ ןפיט ןטימ ,רעקיר

 ,'םימי תדמח,, ןטימ ליפ ױזַא אמעט יאהמ עקַאט ךיז ןעמענרַאפ רימ

 ן"תוחכית אלמא יפו םיברב יתשרד ינאוע :113 ,ןטרָאד ךיוא עז ;8 ,ןמרָאד 1

 ינפ יתמש םימעפ המכ יכנאוע 1128 ,ןטרָאד ן'ותדע לחק תא יתנהנ ןכא 2 ,ןטרָאד

 ןיתדע להקל רושימב חיכוחל ה"ב םיהלא יננח רשא יפ טבשב תחיכוהל םדננל שיטלחכ

 ימי 'זל דומיל רדס יתנקת ינאו} 2266 ,ןטרָאד ן'דחא שיאֹל יתרתה ינאי 6 ,ןטרָאד

 ,ןטרָאד ן"יתדע להקב שורדל והבשב תבׂש ידימ ינהנמ היה הכע 40 ,| ,ןטרָאד ;גחח

 ,100 ,93 17 ,68 || 128 ,52 ,| ,ןטרָאד ךױא עז ,'יתדע להקב תוחכות אלמא יפו 4

 239 'ז ,טו} 'ג ,ר"פש-ץערג 3

 ,יכררמ 'ר ,ם"ּבמר םעד ,ןואָנ יאה 'ר םַּפָא םריטיצ "םימי תדמח, לעב רעד 8

 ,ערעדְנַא עליפ ןוא "םיבומ עּברא, םעד ,'רומיעהפ לעב םעד ,ן"ר םעד ,ש"אר םעד



 גרעּבניצ ,י' ר"ד 438

 ןיא ןרָאװענ ןפַאשעג זיא'ס סָאװ ,רפס-רסומ רעטסבושח רעד זיא'ס לייוו
 רערעלוּפָאּפ ױזַא רעד ןליפַא ןוא ,םילּבוקמ רעניטסעלַאּפ יד ןופ ןזיירק יד
 ...ןכיילג טינ םיא טימ ךיז ןָאק ''המכח תישאר,

 -ייה א ,רעקיטסימ רעקידתובהלתה א זיא ''םימי תדמח,, לעּב רעד
 סָאד --- םיא ייּב זיא י'רַא רעד .חלּבק סי"רַא םעד ןופ רעגנעהנַא רעס

 ,2""שורקה ונרומ ,ונברו ונרומ,, רעד ,!(אלפומה רואח) טכיל ערַאּברעדנּוװ |
 רוי רעלופטסנידרַאֿפ רעד 2 (ץראה ינודַא) ''דרע רעד ןופ רַאה ,, רעד
 ןענייז ''םימי תדמח,, םניא תוליפּת ךס ַא ,+ יאחוי ןֹּכ ןועמש 'ר ןופ
 ןוא ןעמענ עקידנעגנילק-דליוו טימ ,''תויתוא יפוריצ,, טימ טלופרעּביא
 עקיזָאד יד סָאװ ,ליפעג עכעלסירדרַאפ סָאד .תֹועּבשה עכעלדנעטשרַאפמוא
 טקרַאטשרַאפ ךָאנ טרעוו ,ןקעוורעד תוליפּת עטעװעגיּפשענ ''תומש , טימ
 ענייש רעייז ךיוא ךיז ןעניפעג ייז טימ הציחמ ןייא ןיא סָאװ ,טימרעד
 ע''שּבר , ,(68 ,ןטרָאד) ''ךינפלמ ןוצר יהי,, :לשמל ,יוװ ,תֹוליפּת עקיצרַאה
 ""תוחילסהו םימחרה לעב םלוע לש ונוּבר ,, ,(66 ,ןטרָאד) !!וניתולאשמ אלמ
 סָאװ ,רענעמ עקיטכרָאפסטָאג עמורפ יד ןוא .ערעדנַא עליפ ןוא (199)

 ענעדיישרַאפ ןיא טקורדעגרעּביא תוליפת עקיזָאד יד ןופ עקינייא ןּבָאה
 טעז סָאװ ,אנהּכ דוד יו קַאמשעג רעמ ןזיווַאּב טימרעד ןּבָאה ,םירודיס
 ,,,םשה ?וליח ַא םעד ןיא

 ףיוא טקידיירּפ 'שודקה י"רא, םעד ןופ רעננעהנָא רעיירט סלַא
 זיולּב טנעקרענַא רע .ןּבעל שיטעקסַא גנערטש ַא ''םימי תדמח,, לעּב רעד

 עטסערנ ןייז ;' ןָאט תווצמ ןופ דיירפ יד --- טלעװ רעד ןיא דיירפ ןייא

 ןעננאפעג ןטלַאה המשנ עשלמיה יד ,''ךלמי-תּב , יד סָאװ ,יד זיא גראז

 סיורג טימ ראפרעד טפור רע .5 תוואת עקידניז יד -- ףלעוו ליפ ױזַא

 ןטסרעכיז םעד םעד ןיא טעז רע ;םיפוניס ןוא םיתינעּת ,הבושּת וצ סָאטַאּפ

 טכיינ ןשיטסימ טימ ןקיזָאד םעד ןיא .? הלואנ רעד וצ טריפ סָאװ ,געוו

 עלַאיצַָאס ןרעה קרַאטש ץנַאנ רעּבָא ךיז ןזָאל רפס םענעגנורדעגכרוד

 רעקידערב רעלופטנעמַארעּפמעט רעד .ןּבעל ןשידרע ןלַאער םנופ רענעט

 'ה .,103 ,51 ,ןטרָאד ?

 ,252 ,142 ,ןטרָאד ?

 ,224 ,ןטרָאד 5

 ,284 ,ןטרָאד 4

 אלו תולצע ךותמ אלו תובצע ךותמ אל הרוש הניכשה ןיאא 1225 ,ןטרָאד 5

 ,'הוצמ לש החמש רבד ךותמ אלא םילטב םירבד ךותמ אלו שאר תולקו קוחש ךותמ

 ,"םיבאז המכ ןיב היבש ךלמ תנ הדיחי המונעהו הבולעה ושפנ, :174 ,ןטרָאד 6

 ,18--17 ,|} ,280 ,ןטרָאד 111-10 2 ,| , םימי תדמחא 7
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 יד טפָארטש רע .רעקיטסימ ןסידתובחלתה םעד רבונ טפֶא זיא חיכומ ןוא

 הרות רעד ןיא ןֹּבָאה ייז סָאו ,רַאפרעד זיולב טינ עכייר יד ןוא םיפיקמ

 ןוא קלָאפ םנופ ןדייל יד וצ ביוט ןענייז ייז לייוו ךיוא רָאנ ,ןסעגראפ

 דייד-ףָארטש עקידרעייפ ןיא .'?ארשי תורצ ,, ןיא לייֵטנָא ןיק טינ ןעמענ

 דָאנ ןטכַארט סָאװ ,תוררש ןוא םיריבג יד ףיוא ןרָאצ ןייז סיוא רע טסיג

 ןעוו ןוא ,רעדיילק עטסכייר יד ןיא ךיז ןריצ ,סוסקול ןקידנדנעלּב ןגעוו

 ןדיימ ןוא םיא ייז ןּבײרטרַאפ ,ריט רעד רַאפ ןַאמערָא ןַא ךיז טזייווַאּב סע

 ,ןלַאפ ייז ןזָאל הרוּת ינֹּב עמערָא ;'ןסינ ימיּב דעומ רוש ַא יו ,, סיוא םיא

 ליפ ןּביירט סָאװ ,סרעכַאמנצנוק ןוא םסעקיגסוקָאפ יילרעלּכ ףיוא רעּבָא

 -רעד סע ריא טנַאק יװ,, .םינבדנ עסיורג ייז ןענייז --- תונציל ןוא טָאּפש

 ןיא ,גחה ימי ןיא זַא --- ,רעסַאפױַאפ רעד ןרָאצ טימ סיוא טפור --- ,ןזָאל

 ןוא רעננוה ןופ ןיינסיוא טיילעמערָא ךייַא ייּב ןלָאז ,דיירפ ןופ נעט יד

 ןכיוװ ןפיוא ןפורסיוא ןגַאװ סע ריא טנָאק יו ?טיונ ןוא טנלע ןופ ןדייל

 -רַאפ ריא תעּב ,'' 'וכו לוכיו יתיי ןיפכד לכ, :טכַאנירדס רעד ןיא לוק

 -נָאלּב ןסָאנ יד רעּביא ייז טזָאל ןוא טיילעמערָא ראפ ןריט יד טכַאמ

 סָאוע, ,השעמ ַא בנַא ייּברעד טלייצרעד רעסַאפרַאפ רעד ןֹוא 1 ''?ןעשזד

 םעניא טָאה ןעמ יו ,'םילשורי ןיא ןטייצ עקילָאמַא טריסַאּפ טָאה

 טזָאלענ ,תוקחד סיורג ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,'/עונצ םכחו דיסח שיא ,, ַא

 גייוועג ץראה טרעטיּברַאפ ַא טימ ךעּבענ רע םָאה .חסּפ רַאפ הכימּת ןָא

 ענייז ןֹּבָאה -- ,.םיהלא לא ותעוש לעתו, .טָאנ רַאט ןָאטענ הליפּת ןוא

 קרַאטש ,לוכיבּכ ,םיא טָאה סע ןוא ,ךרּבתי םש םוצ טכיירגנרעד ןעיירשעג

 ,רַאפרעד טָאטש עצנַאנ יד ןפָארטשַאב טלָאװעג טָאה רע ןוא ,ןסָארדרַאפ

 ןיאו ןיינסיוא רעננוה רַאפ ,דיסח שיא ןַא ,ןַאמ םעניימענ ַא טזָאל יז סָאװ

 ןיא ,טָאנ רַאפ ןעוועג ללּפתמ טָאה סָאװ ,איבנה והילא קנַאדַא רָאנ ;םחרמ

 | ,* ןרָאװעג לוצינ ףָארטש סטָאנ ןופ הליהק יד

 םנופ פעוועג םניא ?ייט רעשינַאגרָא ןַא טלכפ ןענייז תוישעמ

 ץנַאג רע שצוּפַאּב רעקידערּפ ןוא ןשרדי-לעּב רעטינעג טלַא ."'םימי תדמח ,
 רע ןוא ;סעדנעגעל ןוא תוישעמ ענעדיײשרַאפ םימ דייר-רסומ ענייז טשָא

 םטיר ןכעלמיטננייא רעייז ןיא ןּבענוצרעּכיא ייז יו ,קיצנוק ױזַא טייטשראפ

 רעד ןיא ןענייז טנַאסערעטניא רעייז .חסונ ןכעלמיטסקלָאפ שיפיט ןוא

 ,4 ונּבר השמ ןנעוו עדנענעל יד ,* םירצמ תאיצי ןנעוו תוישעמ יד טכיזניח

 ןיא בר ןטמירַאּב א וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,םינקז ןּביז ןגעו השעמ יד

 ,ןטרָאד

 11 ,ןטרָאד
 ,חסּפ לש יעיבש ןנעװ לטיּפַאק םעד ןיא ,ןטרָאד

 א סכ ,19 ,ןטרָאד
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 ןגעו השעמ יד ,2ךלמ ןשינַאּפש םעד ןוא ןדיי ןטימ השעמ יד 1 הֹּכוס

 ןוא (118--112 .98 ,ןטרָאד) רתסא ןוא (82--/8 ,111 ,ןטרָאד) תידוהי

 .ערעדנַא עליפ

 עלאער יד ןענייז סעדנעגעל יד יװ טנַאסערעטניא רעקינייוו טינ

 ןיא ןטכָאלפענניא ןענייז סָאװ ,ןּבעלרעגייטש ןקיטלָאמעד ןֹופ רעדליּב

 טזייו רע תעּב .'םימי תדמח, לעּב םנופ דייר-רסומ ןוא -ףָארטש יד

 תּבש תסנּכחה תיּב ןיא ןייז גהונ ךיז ףרַאד ןעמ יֹוזַא יו ,ןָא רעגייטש ַא

 עשיטעטַאּפ טימ ''םימי תדמח,, לעב רעד ךיז טדנעוװ ,רוּפיּכ-םוי ןוא

 עטלופ עקידעבעל ןיא םטרעדליש ןוא םוירָאטידיוא ןייז וצ דייר-ףָארטש

 ,פֹוש ןיא תּבש יצ בוט-םוי ףיונוצ ךיז טמענ םלוע רעד יױזַא יוװ ,ןּברַאפ

 ,ערח-ןושל טקייצרעד ןעמ ,ןטשטָאּפ טרעה ,קיטילָאּפ ןגעו ןסעומש טריפ

 יד וצ יי; .םרָאק רעד ןיא סָאװ ,ןרעדנַא םנופ רענייא ּפֶא טדער ןעמ

 טפור --- ''!סָאד ןעעז סָאװ ,ןניוא יד ֹוצ ייוו ,סָאד ןרעה סָאװ ,ןרעיוא

 -אנטע ןקידנטיידַאּב ןופ .5 רעסַאפרַאפ רעמורפ רעד סָאטַאּפ טימ סיוא

 "ימי תדמח,, לעב רעד ּוװ ,ןלעטש יד ךיוא ןענייז סערעטניא ןשיפַארג

 ןוא -םירוּפ יד ןיא ןליּפש עכעליירפ ןוא ןדַארַאקסַאמ יד ןגעוו טלייצרעד
 1 געט-הּכונח

 רעּבָא זיא דייר-ףָארטש עזייב טימ חיכומ רעגנערטש ַא רָאנ טינ

 .רבח רעטנעָאנ ןוא דניירפ רעּביל ַא ךיוא טרעיינ ,''םימי תדמח,, לעּב רעד

 -ורּב רעטּבילעג סייה ןיימ,, ,''רערורּב ןיימ,, :םיא ייּב טסייה .רעזעל רעד

 -לָאנ ,עטּבילעג טָאג ןופ,, ,"עניימ רעדניק,, :םוירָאטידיוא סָאד ;''רעד

 היהש השעמ םינקז יפמ יתעמש רשא בר השעמ ךל דיגא; ;248 ,ןטרָאד 1

 "ומע ודימלתו ותכוסב דמולו בשוי חיהש אלפומ ברב

 .דרפסב היהש השעמ ;רמוא היה ירומו יבא ינודאוע :97-96 ,|װ ,ןטרָאד 2

 םיסמה תוכגלו ךלמה רצחב תכלל וחור תא לאה רעיו ,םירּפא '} ומשו דחא שיאב

 ," וכו 'וכו ךלמה תדובע לכו

 ,15 'מונ ענָאליײּב עז ,תומילשב עלעטש עקידנּפערטַאב יד 8

 תוצוח לכ שארב ןײה לע החוצ לוק עמשנ יכח 1122 ,119 ,|} ,'םימי תדמח} *

 לע תתל םהיארמו םמעט תא ונשו ,םתעילב תינמ אצויה לוקל ץראה עקבתו וללוחתי
 תולמש תופילח היחי םלוכל יכ ריכמ וב ןיאו רחא שיאֹל ךפחנ יכ דע הוסמ םהינפ

 םהיניע תוסכ םהינפ לע ונתי םישנה לכו ,השא ילב ויהי רבג לכ לע יכ ,םישנל ויה

 םעפ םירדע םירדע םיכלוהה ימו ימ וניבי אלו ועדי אל םוריכי אֹל םהיאור לכ רשא דע

 םוקמ הזיאו םיחבו לש ןמוקמ וחויא ריקחל ובוראי הניפ לכ לצא תובוחרב סעפ ץוחרב

 הנייז ילכ השאו ןזע לכב םירכרכמו םיחפמ תולוחמבו םיפותב םהל וכליו םכיסנ ןיי

 וברח לארשימ שיא לכו ,םירובגה ימלש לכב םיניוומ לארשי תונב ולע םישומחו הילע

 ,/6-15 ,ןטרָאד ךיוא עז ,"תונונש ויציחו וכירי לע
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 ןנעוו דייר ענייז ןענייז תוטשּפ רעקיצרַאה טימ לופ ןוא ,1''רעדניק ענער

 -ַאֹּב ףרַאד ןעמ ױזַא יו ,תונחנתה רעמורפ ןנעוו ,ןּבעל שילארָאמ-ןייר א

 טימ ומ ץרַאה א טימ ןוא טימענ ןכָארּבעצ ַא טימ זיוה סטָאנ ןטערט

 ןגעװ ןטכארט לּכםדוק ףרַאד םדָאךּב רעדעי יו ;הבושּת ןוא הענכה

 ןיא רפס עקיזָאד סָאד זַא ,ןעקנעדעג ייּברעד ףרַאד ןעמ .תודחַא ןוא םולש

 "ענג ןֹּבָאה סע ּוװ ,הביבס רעטנערעגפיוא ןַא ןיא דָארג ןראוועג ןבירשעג

 ובצ-יתּבש .האנש ןוא תקולחמ טרעיינ ,תודחַא ןוא םולש טינ טקיטלעוו

  ןּביולג ןשינַאדעמכַאמ םעד ןעמונעגנָא טשרָאקָא ןּבָאה םיברוקמ ענייז ןוא

 ,"לארשי ירכוע ,, רַאפ ןרָאװעג טרעלקרע ןענייז !'סעקיניבצ-יתּבש ,, יד ןוא

 סיֹוא הישמ םעד ןיא ןּביולג רעייז ןרָאװעגנָא ךָאנ רעּבָא ןּבָאה עֶלַא טינ

 ןכָארּבעגסױא תוליהס עליפ ןיא ןענייז ךמס םעד ףיוא ןוא ,ענרימס

 "וברֲאֿפ ןיא ןעננַאנעגרעּביא זייוורעטרע ןענייז סָאװ ,םיכוסניס עפרַאש

 סָאטַאּפ ַאזַא טימ רעסַאפרַאפ רעזנוא סע טדער רַאפרעד טָא .ףמַאק ןטרעט

 .יירענירק ןוא תקולחמ רַאפ טנרָאװ ןוא תודחַא ןוא םולש ןגעוו

 לעב רעד ךיז טנַאלק --- ''!וניתולגעמב םולש ןיאש ונל אנ יוא,

 םולש ןייק זנוא ייּב ןיא סע סָאװ ,זנוא וצ זיא ייוו --- ''םימי תרמח ,,

 טימ רימ ןּבָאה דניז רעסיורג רעד רַאפ טָא סָאװ ,זנוא וצ יו !ָאטינ

 ערעזנוא רעּביא תורצ ןוא ןקילנמוא ליפ ױזַא טכארּבעג טנעה ענענייא

 -ירּב ,סיוא ךימ עשזדטרעה ..,תולנ ןיא ץלַא ךָאנ ןטכַאמש רימ ןוא ,ּפעק

 ךיא :תֹובָא עטשטנעּבעג טָאג ןופ ןעננילצַארּפש עקילייה ריא ,עניימ רעד

 . סטָאג יװ ןענָאמרעד ךייַא ליוז ךיא ,םימש תַארי עתמא ןענרעל ךייַא ?יוו

 ןייז ןיא ןעלּפערּפ ןעוט ייז ,רעקלעפ יד ןשיוװצ טכעוושראפ טרעוו דובּכ

 ןייז ןופ ןרָאוװעג ןּבירטרַאפ ןענייז רעדניק ענענייא סטָאנ ןוא ,םוטקילייה

 רעדעי ןוא טיונ רעכעלקערש ןיא ןיא קלאפ עטלייוורעדסיוא סָאד ,שיט

 טּפשמ סטָאנ סָאװרַאפ ,ריא טסייוו יצ ;ןנָאלּפ ןוא תורצ עיינ םיא טננערּב

 "עדינ ץלַא ןלַאפ --- יחד לא יחדמ ןעייג רימ סָאװױַאפ ,ננערטש ױזַא זיא

 ןוא טנלע ןופ םי םעד ןיא ןעקנורטרעד ןרעוו רימ ,רעקירעדינ ןוא רעקיר

 עיינ ןייק ןעגנערּב טינ לָאז סָאװ ,גָאט רעד ָאטינ זיא סע ןוא ,טיונ

 ןייק זיא סע ?טסוװעג טינ טָאה גָאט רעקירָאפ רעד עכלעוו ןופ ,תוינערוּפ

 ,עקידלוש יד ןענייז רימ --- ונעשרה ונחנאו 'ד אֹוח קידצ --- זַא ,טינ קפמ

 ךוױיּפ ןוא תקלחמ טסקיטלעוועג זנוא ייַּב ?לייוו ,תאז ?2 התיה ונדימו

 .תובבלה

 חנה ,ךננא םתו התא יחא; :װ זַאא 205 ,204 ,1723 ,12/ ,114 ,'םימי תדמח} 1

 דמח ירוחב ןיל ועמש םיִנָּב םתאֹו ;חתא יחא ןככו ;ךיתכהא םלוע תבהא רשא יבוהא

 ."ןוילע  יבוהא
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 עסילייה ,ךייַא ייּב ןיא --- רעסַאּפרַאּפ רעד סיוא טפור --- סָאװרַאפ ,

 ןייא ןופ רעדניק טינ ןעד ריא טייז יצ ?ָאמינ תודחַא ןייק ,רעדניק סבקעי

 עודמו ?ןפטשַאב טָאג ןייא טינ ןעד זנוא טָאה יצ ?רעטָאפ ןייא ןופ ,קלָאפ

 ןשיוצ םולשּב ןּבעל טינ רימ ןלָאז סָאװרַאפ -- ץראּב םידחאל היהנ אל

 -ענ רימ זַא ,ןסעגרַאפ סע רימ ןענָאק יו ?לארשי קלאפ ןופ רעדניק ,ךיז

 ןשיװוצ עלעפעש ַא יו שממ ,דנייפ ערעזנוא ןופ דנַאל םניא ךיז ןעניפ

 זנוא ?(שממ םיבאז תובבר יפלא ףלא ןיב תחא השכבככ) ףלעוו ןענָאילימ

 ךָאנ רימ ןקרַאטש ,טנייפ זנוא ןּבָאה רעקלעפ עלַא סָאװ ,קינייװ ךָאנ זיא

 ,רעיימ סָאד תקולחמ רעזנוא טימ ןרעסערנגרַאפ ,ךיז ןשיוװצ האנש יד

 .1 ''ןרעצרַאפ גָאט וצ גָאט ןופ תונמחר ןָא זנוא טוט סָאװ

 ןפַאש ןומ ןעמ -- ''תודחאה לארשיּב איצמהלו תויחל חרכומ ,

 ערערעמ רעסַאפרַאפ רעד טרזח ?לּכ ןקיזָאד םעד -- ןדיי ןשיווצ תודחַא
 רעטעלּב עקיצרַאה לָאצ עקידװערָאּפש ַא רע טקנעש םיא ןוא ,רעּביא לָאמ

 -נוא 'םימי תדמח, לעב רעד טכיירטש -- הליחמ,, .רפס ןקיד ןייז ןיא

 יד יב אקווד טרעיינ ,דניירפ ייּב רָאנ טינ ןטעּב ןעמ ףרַאד -- רעט

 יד רַאפ ןייז וצ ללּפתמ ףיוא הליפת ַא טסַאפרַאפ אפונ רע ןוא ,םיאנוש

 5 ןייז הבושּתּב ריזחמ ןלָאז ענעי ידכּב ,'לארשי יעשוּפ,,

 -יטסימ ערעדנַא עלַא יו .טרּפ רעקידנגלָאפ בנַא זיא טנַאסערעטניא
 ,חֹוּכ ןקיטלַאװג םעד רעטנוא ''םימי תדמח ,, לעּב רעד ךיוא טכיירטש ,רעק

 ןרעוו ןּביוהרעד לָאז הליפּת יד רעּבָא ידכּב .חליפת רעד ןיא טקעטש סָאװ

 -רעד, .ךַארּפש רעכעלדנעטשרַאפ ַא ףיוא ןיייז יז זומ ,חנווּכ סיורג טימ

 "בעה טיִנ טייטשרַאפ פע עוו --- רעסַאפרַאפ רעד ןָא טזייוו --- רַאפ

 ןייז ןוא ,טייטשרַאפ רע סָאװ ,ךַארּפש רעד ףיוא ןייז ?לּפתמ 'רע לָאז ,שִיער

 רעד ןיא -- ךָאד ןעעז רימ,, .5 'ןרעוו ןעמונעגנָא סיוועג טעוו הליפּת

 -ענרָאפ טרעוו סָאװ ,הניק ןייא טכַאמ בָאּבהעשּת זַא --- ,ףיסומ רּבחמ

 ןרעקרַאטש קידנטיידַאּב ַא ,(ךָארּפש-סגנַאנמוא רעד ףיוא) ז"עלּב טנעייל

 תוניק ןעצ יו ,שִיערּבעה אי ןעייטשרַאפ סָאװ ,יד ףיוא וליפא קורדנייַא

 ,םלוע ןטסָארּפ ץנַאנ םנופ םדָא-ּב רעטושּפ ַא וליפַא , .'"שדוק ןושל ףיוא

 ןכַאמנֶא הליפּת רעקיצרַאה ןייז טימ ןָאק ,רעסַאפרַאֿפ רעד ןָא טזייוו

 עקַאט טלייצרעד רע ןוא ,םינוילעה תומלוע יד ןיא םשור ןקיטלַאװג ַא

 ןיא טָאה'ס סָאװ ,'תומשנ עמוטש ,, יד ןופ רענייא ןגעוו השעמ ַא ייּברעד
 -מיטסקלאפ , ענייז ןיא ץרּפ , .י ןעגנוזַאּב ןיישרעדנּוװ ױזַא רוד רעזנוא

 ,יװצ לטיּפַאק ,תועובש ןגעװ רעש םעד ןטרָאד ךיא עז ,178 ,| ,ןטרָאד }1

 ,124--1233 ,ןטרָאד ?
 אוה תונבל ןהוב ,זעל ןושלב וחיש תחסונב ללפתיש ףא יכע : 105 ,ןטרָאד 5

 ,''ד ינפל רבדי המ ןיבמ ןיאב שרוקה ןושלב ללפתהמ רתוי יפט ףידעו ןיבמ
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 טקרעמַאכמוא ןוא ,יטש טָאה טָאטש ַא ןיא ץענרע .'סעטבכישעג עבעל

 ןשטייטרַאפ טנָאקעג םיוק טָאה סָאװ ,דיי רעטושּפ רעמערָא ןַא טּבעלעג

 רעד ךָאנ דלַאּב ןוא ,הבוט הבישּב רע זיא ןּברָאטשענ .שמוח השרּפ ַא

 ,טָאטש ןיא ריסח ןקידובּכּב ַא וצ םולח ןיא ןזיוװַאּב ךיז רע טָאה הריטּפ

 רעד םיא טנערפ .טנַאה ןיא ?רפס ןיילק ַא ןוא ,םיכירכּת ןיא ןָאטעגנָא

 -רּב רעד םיא טרעפטנע ?טנַאה ןיא רפס ַא רַאפ וטסטלַאה סָאװ :דיסח

 לָאז רע םיא וצ רע זיא ןעמוקעג ןוא ,למיליהּת א רע טלַאה סָאד זַא ,ןנימ

 רעכינ סָאװ ןלָאז ייז ,טָאטש רעד ןופ רעניֹוװנײַא עשידיי יד ןענערָאװ ןעז

 ןמז-לּכ םערָאו ,תושפנ ערעייז ןעװעטַאר ןוא טָאטש רעד ןופ ןפיולטנַא

 רע סָאװ ,טימרעד ןעווװעג ןיגמ ייז רַאפ רע טָאה טּבעלעג ךָאנ טָאה רע

 ןיא .םיִליהּת ץנַאנ ןנָאזרעּביא ךָאו עדעי ןרָאי עליפ ןופ ךשמ ןיא טגעלפ

 ,םולש ןיא טּבעלעג הליהק עצנַאנ יד סע טָאה ןגָאז םיִליחּת ןייז ןופ תוכז
 ןפרַאד ,ןצישַאּב ייז לָאז'ס רעוו ָאטינ זיא ,טיוט ןיא רע זַא ,רעּבָא טציא

 דיסח רעד ךיז טָאה ירפרעדניא .טָאטש יד ןזָאלרַאפ רעכיג סָאװ ייז

 הליהק רעד ןעוועג עידומ ךיילנ טָאה ןוא קערש סיורנ ןיא טּפַאכענפיױא

 דעד סָאװ ,ןעווענ םייקמ ךיילנ ןּבָאה לייט א .הנּכס רעקרַאטש רעד ןגעוו

 ,רעּבָא ערעדנַא ,ןרָאװעג לוצינ עקַאט ןענייז ןוא ,ןליױפַאּב טָאה ןנימ-רּב

 עקַאט ייז ןענייז ,םולח סדיסח םוצ ןרעהוצ טלָאװעג טינ ךיז ןּבָאה סָאװ

 1 ןעמוקענמוא עלַא ןלציל אנמחר

 פייט םעד,, ףיוא ןֵא קרַאטש רעייז רּבחַמ רעד טלַאפ רעּבָא רַאפרעד

 ףיֹוא טייצ רעייז ןרטּפ סָאװ ,,/עקידווענעקליווו ןוא םינדמל יד ןופ

 סעּכ סיורנ טיפס .5 ךעלטשפ ןוא םישורד עקיציּפש ןוא ?וּפליּפ

 סיורג רעייז ןזייװַאּב זיולּב ןליוו סָאוװ ,סנשרד-ילעּב יד ןנעו רע טדעד

 -ץָאלק עדליו טימ םלוע םעד ?לּבלבמ ןענייז ייז ;תופירח ןוא תואיקּב

 ,קיטשדץנוק ינימה לּכ ןזייװַאּב ,טנַאװ ַא טימ טנַאװ ַא ףיונוצ ןריפ ,תוישק

 רבחמ רעד זיא ,עקַאט ןוא .סעקינסוקָאפ ןוא סרעכאמנצנוק עתמא יד יו

 יד ןיא ןעמונעגנָא ױזַא ןרָאװעג זיא ?ופליּפ ןופ ךרד רעד טניז ,ףיסומ

 חרוּתה דומיל ןופ ןנעוו עכיילנ יד טָאטשנָא ןוא 2 םיצוּביק עשיזנּכשַא

 וצ ןריפ סָאװ ,ןגעוו עטיירדראפ ןוא עמורק ףיוא טזָאלעג ךיז ןעמ טָאה

 יד ןיא ןרָאװעג רעמסניפ-קָאטש עקַאט זיא --- גנודנעלּברַאפ ןוא רקׂש

 ייז םָאה טנָאיעגנָא ,ייז ןופ טָאנ ךיז טָאה טדנעװענּפָא ,תונידמ עקיזָאד

 ,111 ,ןטרָאד 1

 יניבמו תעד יעדוי ונמע ינב תברמ םיבר תחת תאזה הלשכמהומ 209 ,ןטרָאד ?

 אל ארובה תעידי רקיעבו םילופלפו םישורדה תויפירח רחא םנמו םידבאמ רׂשא עדמ
 ,"ועדי

 ,תוליהק עשילױּפ-שסיײד יד ָאד טנַײמ רעסַאּפרָאפ רעד 5
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 ;ןפָארטעג ייז טָאה ךָארּב ַא ךָאנ ךָארּב א ,ןרעדנַא ןכָאנ קילנמוא ןייא

 ןּבָאה ןסַאנ עלַא רעּביא .ןעמוקענמוא ןענייז תושפנ רעטנזיוט רעטרעדנוה

  ןייז רּבקמ ייז לָאז סע רעוו ןעוועג טינ זיא סע ןוא ,טרעגלַאװעג ךיז ייז

 -רוא ןשיסַאלק םוצ קירוצ טפור לּבוקמ ןוא רעקיטסימ רעד טָא ןוא

 וד טריטיצ רע ,לּביּב רעד וצ -- טייקרָאלק ןוא תוטשּפ ןופ לַאוװק

 סיורג טימ זיא רענעי וו 2 ןַארוד טַאיטורּפ ןופ תורוש עקידתובחלתה

 ןוא ,שרוקה יבתּכ יד ןופ טייקנייש ערַאּברעדנּוװ יד אילפמ תולעפתה

 םידמול יד ןליפַא זַא ,רעטנוא ייּברעד טכיירטש ''םימי תדמח,, לעּב רעד

 ןענעייל גָאט ןדעי בייוחמ ךָאד ןענייז דומלּתה םי ןיא םיאיקּכ עסיורג ןוא

 לָאמ ןייא סנטסקינייו רֶאי ןופ ךשמ ןיא ןוא ,םיבותּכו םיאיבנ הרוּת
 .5 ך"נּת ץנַאג ןייגכרוד

 -ניא ןקיזָאד םעד ןופ רּבחמ רעטנַאקַאּבמוא רעד ךעלקריוו זיא יצ

 רע ןעוו טלָאמעד יבצ-יתּבש ןיא ןימאמ ַא ןעוועג רפס-רסומ ןטנַאסערעט
 םעד טָאה יבצ-יתּבש יו םעדכָאנ ןיוש ה"'ד ,+ ןבירשעג קרעװ ןייז טָאה

 ןיא ןרָאװעג לגלונמ זיא ''בקעי יהלא חישמ , רעד ןוא ןעמונעגנָא םַאלטיא

 רעּבָא ןענייז רימ ,הפונמו קודּב ַא רַאפ סָאד ןטלאה עליפ ?ידנעפע דעמכַאמ

 ןענָאק ןקירדסיוא ערָאלק ץנַאג טינ עקינייא ןליפַא ןעוו .קּפוסמ םעד ןיא

 -יניבצייתּכש , יד וצ הטונ זיא רעסַאפרַאפ רעד זַא ,דשח םעד ןקעוורעד

 ןיא קרעװ סָאד רעדייא זַא ,ןעקנעדעג ייּברעד רעּבָא ןעמ ףרַאד ,''סעק

 עכעלטע ןופ ךשמ ןיא תוליחמ לוגליג ןטילעג סע טָאה ,ןענישרעד קורד ןיא

 ןָאק ;טנעה עדמערפ עליפ ןיא ןעווענרעּביא זיא סע ןוא ,ןרָאי רעקילדנעצ

 זייוורעטרע טינ טָאה טנַאה עדמערפ ַא ּביוא ,ןייז רעכיז טינ רעּבירעד ןעמ

 סלַאפנדעי ןיא סע .טסקעט םעד טרעדנעענ םימעט זיא'ס עכלעוו סיוא

 זַא ,טּביױלג סָאװ ,שטנעמ א ,''קיניבצ-יתּבש , ַא זַא ,ןּביולג וצ רעווש
 לָאז ,חישמ רעטרַאװרעד גנַאל ןופ רעד ,לאוג רעד טּבעל רוד ןייז ןיא

 ןיא ןּפַאט עלַא רימ ,רוד טמותירַאפ ַא זיא רוד רעזנוא זַא, ,ןנָאלקַאּב ךיז

 הכישחו איבוברע אב זנכשאב הזח לבלובמה דומיל אב .םוימש .170 ,ןטרָאד 1

 םימד ךפשנו וקבודי וידחי רבש לע רבש ,הוה לע הוה ,תורורצ תורצו םלועל חלודנ

 הזו ןיאו הברהמ םעמ םראשה ךע וגרחנש תושפנ םיפלא יפלא המכו רבוק ןיאו םימכ

 ." 'וכו 'וכו חוה דומיל י"עש םא יכ

 ,249 'ו ,| 'ב ,עטכישעג רעזנוא עז 2

 ארמגבו חנשמב הרותב לודג אוה וליפא םדא לכ בייח ךכיפלוא :112 ,ןטרָאד 8

 ועבוקל יוארו הנשב 'א םעפ תוחפל וילע רובעיש םהב ןייעלו רוקחלו ךנתב ןקסע תויהל

 ,"םיבותכ טעמו םיאיבנ טעמו הרות טעמ םוי םוי לכל קלח תתל םויו םוי לכב הנוח

 ןענײז סָאװ ,קרעװ ענייז ייוװצ ךָאנ טפָא ץנַאג םנָאמרעד רעסַאּפרַאפ רעד 4

 /  ,"ןיע רמחמ,; ןוא "הונג הדמח :ןרָאװעג םיחענפיוא םינ רעבָא



 45 ןדי יב רוטַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ןיא) .רעצישַאּב ןייק ,גיהנמ ןייק ָאטינ ןיא'ס םערָאװ ,רעטסניפ רעד

 4 (שפנ בישהל ֹונידיִּב קיזחמ אלו ?הנמ ונל ןיאו המ רע עדוי ונתא

 ןסקַאװעגפיוא ןיא סָאװ ,רענױזַא ךָאנ טרפּב ,לבוקפ רעדנַא רעדעי יו

 לעב רעד ךיוא טָאה ,רעקיטסימ רעתפצ יד ןופ העפשה רעד רעטנוא

 טעּב רע ןוא ,חישמה תַאיּב ףיוא טראװעג דלודענמוא טימ ''םימי תדמח,,

 ונכוו, ,'ץק, םער ןרעטנענרעד לָאז רע ,טָאנ ייּב תוליפת עקיצרַאה ןיא

 טראו רע 2 ../וניניע הניזחת ויפיב ךלמ ,שודקה ךחישמ ינפ תוארל

 ךיז טָאה רָאנ ,ןעמוק טשרע ףר ַאד סָאװ ,חישמ םעד ףיוא ץְלַא רעּבָא

 ..ןעשעג טי נ ךָאנ זיא רעדנווװ סָאד ;ןזיוװַאּב טינ ץלַא ךָאנ

 / 454 ,ןטרָאד 1

 .ל"זַאא 275 ,224 ,65 ,ןטרָאד 5



 לטיּפַאק רעטכַא

 רענַאיטַאּבַאס יד ןיא ןעעדיא עשיפָאסָאעט יד -- גנושיוטטנַא עסיורג יד

 ןייז .,רעקישסימ סלַא וזודרָאכ לאכימ סחרבַא -- ,ןיייח הימחנ -- ,ןזיירק

 ןופ םָאנ רעד ןוא הנושאר תביס יד -- ,"תוהלאה דוט ןינעּב בתכ,

 רעדירב יד -- .גנונעװַאּב-יבצייתּבש רעד ןגעק רעפמעק יד -- .לארׂשי

 בקעי -- ,'חדומ יבצא רעײז -- ,ןֿפַאש שירעטכיד רעײז ןוא סיסנַארפ
 ,ץוּביק ןשידרפס םנופ הדירי יד -- ,"יבצ לבונ תציצ, ןייז ןוא שַאטרוּפשַאש

 ,רעדילּביול לָאצ עסיורג יד ףיוא ןזיוועגנָא רעירפ ןיוש ןּבָאה רימ

 ןגעוו תוחּבשתו תוליהּת טימ ןעוועג לופ ןענייז סָאװ ,םינומזּפ ןוא םיטויּפ

 .יבצ-יתבש ?אונ ןקיטכיל םנופ ,'/בקעי יקלא חישמ ,, םנופ טייקסיורג רעד

 טשיװענּפָא ;הנרדמ עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה תובחלתה עשיטסימ טָאד

 -לננעלשרַאפ ץלַא .ןכעלגעמ ןוא ןלַאמרָאנ ןופ ןצענערג עלַא ןרָאװעג ןענייז

 ןיא ,טניריּבַאל רעד ןרָאװעג זיא רעקידלּפענ ןוא רעטרעטנַאלּפרַאפ ,רעט

 עטגנערטשעגנָא ךעלקנערק יד טלּפַאצענ טפַאהּפמַארק ױזַא טָאה סע ןכלעוו

 -ַאמענסיוא ןעגנונעפָאה עטסיומוא ךרוד ,עטגָאטייוװועגנָא יד ,עיזַאטנַאפ

 | | ...החמשנ עטרעט

 סרעדנוזַאּפ ךיז טָאה רעטנָאלּפענ רעטפַאהֿפמַארק-ךעלסנערק רעד

 ,ןרָאװעג טלימרעד טינ זיא גנונעפָאה עסיורג יד יו ,םעד ךָאנ טקרַאטשענ

 חישמ ,, םעד ,?אונ ןקיטכיל םעד ןעזעג טָאה קלָאפ סָאד ןעמעוו ןיא ,רעד ןוא

 .ןעמונעגנָא םַאלסיא םעד טָאה --- ''בקעי יהלא

 ןרָאװעג ןפַאשעג זיא רעגנעהנָא סיבצ-יתּבש ןופ ןזיירק יד ןיא
 עשיטסימ עננעמ עצנַאנ א ,רוטַארעטיל עשיפירקָאּפַא עקיטרַאננייא ַא
 ןוא ןייא טימ ןעגנורדעגכרוד עלַא ןענייז סָאװ ,תואלפנ-ישעמ ןוא תודגא
 טָאה סָאװ ,חישמ ןקינירטּפָא םעד ןלעטשסורַא :ץנעדנעט רעּבלעז רעד
 רעד חישמ ,חישמ ןקידנדייל םעד סלא--ןעמונעגנָא הנומא סדעמכַאמ
 ,תונויזּב ןוא םירוסי עטסערג יד הבהאּב ןָא ךיז ףיוא טמענ סָאװ ,;שודס,
 ,1 ,.,קלָאפ ןצנַאנ םנופ דניז יד רַאפ ןייז וצ רפכמ ידכּב

 םעד ןופ "לארשי ינבל ןורכזא ןרַאומעמ יד ןענייז םכיזניה רעד ןיא שיּפיט 1

 .ַאֹב רעד ךיוא ןוא (69-41 ,'יבצ יתּבש ינינע,) וציראמ ןושרג ןּב ךורּב רענַאיטָאּבַאס

 | ,"יבצ תוערואמ, רעמטנַאק
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 447 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 םימחר טימ ?ופ טייז ןוא תמא םעד טכוז סָאװ ,עלא ריא ןסיוו טייז,

 -אפרַאפ רעטנַאקַאבמוא רעד סיוא שיטעטַאּפ טפור --- לארשיו קלָאפ םוצ

 זַא ,ןסיו עלַא טייז -- .אתונמיהמד אתודהס, טאלבזנולפ םנופ דעט

 ןדַאלעגניֵא אוח-ךורּב טָאנ טָאה חסּפ לש יעיבש ןופ טכַאנ רעד ןיא

 טנזיוט 12 ןופ גנוטײלנַאּב ןיא תחישמ ןקילייה ןוא ןקיטכיל רעזנוא

 אוה-ךורּב טָאנ .טצעזענפיורַא ןיורק ַא ּפָאק ןפיוא םיא טָאה ןוא ,םיכָאלמ

 סָאװ ,גובָא יד --- םלועה תֹובָא יד הדועס רעד וצ ןדַאלעגנייַא ךיוא טָאה

 טלעטשענ ח'בקה טָאה הדועס רעד תעשּב .טלעוו יד ךיז טציטש ייז ףיוא

 ךָאנ ךיז טניפעג סָאװ ,דניק סָאד זַא ,ןיד רעד זיא יו :עגַארפ עקידנגלָאפ

 "עג סיורג ןוא קראטש יוזא ןיוש זיא ,רעטומ רעד ןופ םירעדעג יד ןיא

 --- ךיֹוּב ןיא רעטומ רעד טנָאלש ןוא טיפ יד טימ טעוװועקירּב סע זַא ,ןראוו
 ןעמ ףרַאד :טרעפטנעענ תֹובָא יד ןּבָאה ?דניק ַאזַא טימ ןעמ טוט סָאװ
 ןייז טינ לָאז רע ידכּב ,ןטפערק ענייז ןכַאװשּפָא ,ןרענעלקרַאפ דניק סָאד

 ייברעד זיא ןדירפוצמוא ןוא רעטסניפ ,ןסיוטש וצ רעמ סיפ יד טימ חוּכּב

 ךיילג ךָאד טָאה רע :חישמ רעד ,רַאה רעזנוא ןופ טכיזעג סָאד ןראוועג
 סָאו ,לארשי קלאפ ןפיוא שינערעהוצנָא ןַא זיא סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ
 רעזנוא טָאה ,ןכעוװשרַאפ דובּכ ןייז ןוא ןסיױטשּפָא ,חישמ םעד ,םיא טוט

 ןיא רשמא ,דניק םעד ןופ רעמומ יד ןנערפ ףרַאד ןעמ :טרעפטנעעג רַאח
 לָאז דניק סָאד יּבַא ,ןסיוטש ןוא ןנָאלש סדניק םנופ ןדייל וצ הצורמ יז

 -ַאטשרַאפ תֹובָא יד טלָאמעד טשרע ןּבָאה ?קרַאטש ןוא ןייש ןעמוקסיורַא

 רעזנוא טשטנעבענ ייז ןֹבָאה ,לארשי קלאפ ןנעוו ךיז טדער סָאד זַא ,ןענ
 ,רענרָאזרַאפ-סטלָאפ וד ,ןייז וטסלָאז טשטנעכעג :טגָאזעג ױזַא ןֹוא רַאה

 1 ..!רעיירט ֹוד רעטכעוו וד ,ןייז וטסלָאז טשטנענעג

 עשייבצ-יתבש יד ןיא זיא ? '?בּבורו, שרדמ רעטלַא רעד וליפַא

 טלַאועג ןבָאה סָאװ ,ןטנַאירַאװ עיינ טימ ןרָאװעג טרעכיײרַאּב ןזיירק
 ןפַאשעג זיא סע .חישמ רעתמא רעד עקַאט זיא יבצייתּבש זַא ,ןגָאז-תודע

 טּפירקסונַאמ-"?בבורז,, םענעטעמרַאּפ ןמלַא ןַא ןיא זא ,הדנַא ןַא ןרָאװעג
 עצנאג טסַאפעג טָאה ?בבורז !'?בּכורז תאֹוכנ, עקידנגלַאפ ךיז טניפעג
 וצ ןעמוק לָאז רע ,ןורטטמ ךאלמ םעד ןרָאװשַאּב טָאה ןוא געט קיצרעפ
 זיא סָאװ ,םדָא-ןּב :טנערפעגנ ןֹוא םיא רַאפ ןזיוװַאּב ךיז ןורטמ טָאה .םיא
 ןעוו -- תואלפח ץק יתמ ,, :טרעפטנעענ לבּבורז םיא טָאה ?גנַאלרַאפ ןייד
 -טנעעג ןורטטמ םיא טָאה ''?רעדנווו עסיורג יד ןופ טייצ יד ןעמוק טעוו
 טָאה ''!ןסיוו טינ םיא טסרָאט וד ,דוס רעד ןּביילּב זומ ןגרָאּברַאפ,, :טרעפ

 86 85 ,"יבצ יתּבש ינינע, }

 ,211-5208 'ו || דנַאג עמכישעג רעזנוא ,עע 3



 ֿברעבניצ .' ר"ד 448

 רעפטנע ןבלעז םעד ץלַא טָאה רע רָאנ ,געט קיצרעפ ךָאנ טסַאפעג ?בּכורז

 ,ןעװעג הלגמ םיא רַאפ ןורטשמ טָאה לָאמ ןטירר ןכָאנ טשרע ,ןגָארקעג

 -נאװצ םעד ןשיװצ טנזיוט ןטסקעז םנופ טרעדנוהרָאי ןטפניפ ןיא זַא

 ,ןזייוװַאּב ךיז חישמ טעוװ ,חישמה הלגתי --- רָאי ןטסקיטיירד ןוא ןטסקיצ

 - ײּפִא ךיז רע טעוװ ךָאנרעד רָאנ ,ןָאט הבושת סיורג טעוו לארשי קלאפ טָאד

 רע ןַא ,גנַאלק א ןרעוו טיירּפשרַאפ טעוװ סע לייוו ,חישמ םנופ ןדנעוו

 טעװ רע ןעוו וליפַא חישמ רעתמא רעד רע זיא ךָאד .טרמשענ ךיז טָאה

 1 (רבדה תויהל ךירצ ןכ יכ) ןייז סע ףרַאד יֹױזַא םערָאװ ,ןדמש ךיז

 ,עניזא ךיוא ןעװװעג רעּבָא ןענייז ןזיירק עשייבצ-יתבש יד ןיא

 ןיוש ןּבָאה רימ .דוד ןֹּב חישמ זיולּב טינ ןעזעג יבצ-יתּבש ןיא ןּבָאה סָאװ

 טָאה ומירּפ לאומש רַאטערקעס:טּפױה םיבצ-יתבש יו ,2 ןעזענ רעירפ

 ןעמָאנ םניא תוליהק עשידיי ערעסערנ עֶלַא ֹוצ זורכ א טקישעגרעדנַאנופ

 ףךיוא טסייה רעכלעוו ,יבצ-יתּבש ''לארשי ומע לאונו בקעי יהלא חישמ ,, ןופ

 טינ ןיא יבצ-יתבש ,''לארשי יהלא 'ד לש ורוכּב ןֹּבו ודיחי ונֹּב,, םיא ייַּב

 עכעלטענ יד -- ךיוא זיא רע ,דוד ןּב חישמ ,ישי עזנמ רטוח --- רָאנ

 ...הניכש םטָאנ ןופ גנוקעלּפטנַא עכעלרעּפרעק יד ,תוליצא

 ןענָאק זנוא ןלָאז סָאװ ,ןלעווק עקיטיינ יד רעדייל זנוא ןלעפ סע |

 -זעינילער עקיטראננייא יד ןנעוו רליּב וויטקעיּבָא ןוא קיטכיר א ןבענ

 רענַאיטאּבַאס יד ןיא טלקיװטנַא ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעננויושנא עשיטסימ

 גנונעווַאב ענעפורענסיורַא םיא ןופ יד ןעוו ,דמש סיבצדיתפש ךָאנ ןזיירק

 ,רעטקַארַאכ ןשיטילָאּפשיטסימ-לַאנַאיצַאנ ןטיירּב ריא  ןרָאװעגנָא טָאה

 -קעס יד .ןעמרָאפ עשיטנאטקעס-גנע ענעּפמורשענפיונוצ ןעמונעגנָא ןוא

 ןטימעגסיוא ףךעלנעמ טייוו יװ ןּבָאה ,'סעקיניבצײתּבש , יד ,ןטנַאט

 ןנָאזסיורַא ייז ןנעלפ ןעגנּויושנָא ערעייז ,ןעננוטערטסיווא עכעלטנפע

 ,ןרָאי יד ןיא .ןשינערעהוצנָא ןוא םיזמר טימ זיולּב ,טייחרעטלעטשרַאפ

 ,"סעקיניבצייתּבש , יד ףיֹוא תופידר יד טקרַאטשעג ךיז ןּבָאה סע ןעוו

 -רַאפ ןוא טנערּבעג הרמתה סיורגנ טימ םישמש ערעייז ןוא םינּבר יד ןּבָאה

 רעד ןלַאפעג זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןדי-בבתּכ ןוא םירפס יד עלַא טקיליט

 ןייא .תוסרוקיּפַא רעשייבצדיתּבש עימ טקעמשעננָא ןענייז ייז זַא ,דשח

 סיבצ-תבש ןופ קטסיילּב טמַאטש סָאו ,קרעוו שיפָאזָאליפ-שיטסימ

 רעד ןיא זיולּב ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא ,'אתונמיחמד אזר , ,םיברוקמ
 טסירוטנַאװַא ןקיטכעדראפ רעייז א ןופ עיצאטערּפרעטניא רעזָאלטנַאלַאט

 זוע ,, ,עיצאטערּפרעטניא עקיזָאד יד ךיוא ןוא .ןוייח הימחנ רעלדניווש ןוא

 ,98 ,"יבצ יתּבש ינינע, 1

 ,420 'ז ,ןּביוא 2



 440 ןדי ייּב רֹומַארעטיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 קיסיילפ ױזַא גנונעוואב-יבצ-יתבש רעד ןופ רעננעק יד ןּבָאה ,''םיהלאל

 ,ןתואיצמהירקי עטסערג יד ןופ טציא זיא קרעוו סָאד זַא ,טמארעגנסיוא

 סנוייח טימ ןיולּב ןצונַאּב ךיז טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןּבָאה רימ ןוא

 ,1 'םיהלאל זוע, ןופ נוצסיוא רעטצריקעג ַא ןיא סָאװ ,''אדוחיד אזר,

 -ייוצ רעד ןיא טשרע טכעלטנפעראפ ,טנעמוקָאד רעקיצנייא-ןייא זיולּב

 ןיא טכיל ?סיּב ַא ןיירַא טגנערּב ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ םנופ טפלעה רעט

 םורא ,טיּבעג ןטשרָאפענסיוא קינייו ךָאנ יוזא ,ןלעקנוט ןקיזָאד םעד

 עניוזא רעטנָאלּפעג םעד טרעסערגרַאפ קידנטיידַאּב ךָאנ ןּבָאה סע ןכלעוו

 "ייזנייא ערעייז טימ ,ןדמע בקעי יוװ ,רעסערפ-רענַאיטַאּבַאס ןֹוא םיאנק

 ,ןזיוועגפיוא רעטשרע רעד טָאה ץערג .ןעגנוקידלושַאּב ןוא ןלַאּפנָא עקיט

 -ערעטניא ץנַאנ א טימ ןדנוּברַאפ גנע זיא טנעמוקַָאד רעקיזָאד רעד זַא

 .וזודרָאק (?אונימ) לאכימ םהרבַא ,טייקכעלנעזרעּפ רעטנַאס

 ןוא שַאטרוּפשַאש בקעי יו רענַאיטַאּבַאסיטנַא ענעסיּברַאפ ענױזַא

 ןוזודרָאק ןרעדליש 5 'שדוק תבירמ,, טעלפמַאּפ םנופ ? רעסַאפרַאפ רעד

 -עג, ןֹוא 4 (רקש לפוט ער שיא) ''רעלדניווש ןקיטכעדטרעדינ, ַא יװ

 דוד זַא ,ןײלַא ךיז ןופ ךיז טייטשרַאפ סע .? ''חידמו תיסמ ןכעלרעפ

 ,2"?כונ ,, א ןוא עשר ַא ןעוועג זיא וזודרָאק זַא ,טנקסּפענ ךיוא טָאה אנהּכ

 ןקיזָאד םעד טנידראפ עקַאט טָאה יצ ,קפס ןיא קרַאטש רעּבָא ןענייז רימ

 ןוא עקידנכוז קידנעטש ,עקיורמוא-קיטרַאנגייא ַאזַא ןיד-קסּפ ןגנערטש

 -ַאס רעשיזענוטרָאּפ ַא ןופ דניק ַא .וזודרָאק יו רוטַאנ עקידנשראפ

 ןיא ןרָאי עננוי ענייז טכַארּברַאפ ושודרָאק לעונימ טָאה עילימאפ-ןענַאר

 ,רעקיטסולסנּבעל ,רעכעליירפ ַא ,ןיצידעמ טרידוטש טָאה רע ּוװ ,עינַאּפש

 ןּבעל קיניזטכייל ןוא ןָאלגרָאז א וזודרָאק טריפ ,ץיוו ןקידלדורּפש טימ

 -נעמפ יד רעטנוא ןעננויּבעל עניֹוזַא ךָאנ עינאּפמַאק א טימ טבַאנ ייּב

 םוש ןיײק םָאה ,םישורד ןופ גנולמַאז ַא , הימחנ ירבד} קרעװטּפיוה םנוייח }

 .ףעלגעממוא זיא ײרעדױלּפ רעקילײװגנַאל ןופ םי םעד ןיא ןוא ,םינ טרעװ ןשירַארעמיל

 | ,קנַאדעג ןלעניגירָא זיא'ס ןכלעװ ַא ןעמוקַאּבסױרַא

 ,ןָא ןײלַא םוײװ ,ןהֹּכ יהילא ,רּבהמ רעד לייװ ,סרעסַאפרַאֿפ יד -- רעקימכיר 2

 םעד טָאה םריטקַאדער ןוא ןאמור קחצי ןופ קרעװ שימעלָאּפ ַא טצונעגסיוא םָאה רע זַא
 ,ןאמור בוטיםוי "שדק תנירמא

 ,40--1 ,"יבצ יתֹּבש ינינעא ןיא טכעלטנפערַאפ 8

 ,94 ,"יבצ לבונ תציצ, 4

 ואמומ יֿפל תיסמ םשבו ויניעב םכחא :'תוצמה הלא רפס} ןיא זינח זשמ 5

 ,"ווודרוק לכימ םהרבא הנכתי

 ,112 ,'םיעותה ןבאא 6
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 גרעּבניצ , ר"ד 450

 סוזודרָאק ןיא רָאפ טמוק גנולצולּפ ןוא .1 ןעמַאד עננוי ענייש ןופ רעטס

 רעדורּב ןרעטלע ןייז טימ ןעמַאזוצ ,יוניש רעטרַאװרעדמוא ץנַאג ַא ןּבעל

 -ירּב עדייב וװ ,עילַאטיא ןייק עינַאּפש ןופ ןפָאלטנא רע ןיא ? ודנאנרעפ

 טציא ןיוש טסייה סָאװ ,לעונימ .םוטנדיי םוצ ןטָארטעגרעּביא ןענייז רעד
 ןוא 'הרוּת לש הלהאּב , טציז רע ,הבושת-לעב ַא טרעוו ,לאכימ םחרבַא

 ןַא ,הדמתה ַאזַא טימ רוטַארעטיל ריא ןוא ךַארּפש עשיערבעה יד טנרעל

 ערעיונעג טלמאזעג רעטשרע רעד טָאה סָאװ ,ץערג רעקירָאטסיה רעד

 -טכייל רעד טָא זא ,ןייז היזומ זומ ,וזודרָאק ןגעוו תועידי עשיפַאדנַאיּב

 ןופ רעטסנעפ יד רעטנוא ןדאנערעס ןעגניז טנעלפ סָאװ ,ידנעד רעקיניז

 -ַאֹב רעמ ליפ ןעוועג ליטס ןשיערּבעה ןיא זיא ,ןטייהנייש רעדירדַאמ יד

 רע טעדניירפַאּב ָאנרָאװיל ןיא .טייצ ןייז ןופ םינּבר ךס א יװ ,טנוװַאה

 טימ םיא טנעקאּב רענעי ןוא ,םיברוקמ סיבצ-יתּבש ןֹופ םענייא טימ ךיז

 ףיוא טכַאס טלעווהלבק עשיטטימ יד ,'רּתסנה תמכח,, ןופ .תודוס יד

 םיא רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא טכַאנ ןיא טכַאנ ,םשור ןקיטלַאװג ַא ןוזודרָאק

 ןיֹוש ןיא ''ץק, רעד זַא ,תואיבנ טגָאז רע ןוא ,''ןשינעעז עקיטכיל

 -ענ טָאה וזודרָאק .3לאוג רעד חישמ ןעמוק טעוװ דלַאּב ןוא טנעאנ

 ףיֹוה םייּב רָאטקָאד סלַא טלעטשעגנָא ןעוועג זיא רע ּווװ ,ילָאּפירט ןיא טבעל

 טלעו רעצנַאו רעד רַאפ ןפָא טָאה יבצ-יתּבש תעּב ,אשַאּפ ןקיטרָא םנופ

 ןרָאװעג זיא וזודרָאק .'בקעי יהלא חישמ , רעד ןיא רע ןזַא ,טרעלקרע
 ;ננונעװַאּב-יבצ-יתּבש רעד ןיא סרָאטַאטינַא עטסשינרענע יד ןֹופ רענייא

 רַאֿפ אפונ ךיז ןֹוא דוד ןֹּב הישמ רַאפ טרעלקרע רע טָאה יבצדיתּבש םעד |

 ךיוא דיסח רעיירט סיבצ-יתּבש ןּבילּבעג זןיא רע .* םירפא ןּב חישמ

 ךיוא טָאה רע ;ןטָארטענרעּביא םאלסיא םוצ טָאה רענעי יװ םעדכָאנ

 םֹוש ילב המלש הנומאב ןימאמ ינַא, :ןּבירשעג רעדורב ןייז טלָאמעד

 טננערב רע .'ה'רי ינצ יתבש אֹוה יתימאה חישמה יכ קפסו קופקפ

 5 טנַאזעג תואיבנ ךָאד טָאה סָאװ ,איבנה היעשי ןופ תויאר ייּברעד

 הלחתה רעד ןיא טעוװ ,ןוילע יכאלמ יד ןופ רעכעה ןיא סָאװ ,חישמ זַא

 לבנו רונכבו הואתה ןסרל תלושמ ..היחש דרפסב, :45 ,"יבצ לבונ תציצג 1 |
 ,"וחומכ םיחלושמ םע תולילב דירדַאמ ריע תוצוחב

 רָאטקָאד ןוא רעקנעד םלַא ןוא ,קחצי ןעמָאנ ןשידי םעד רעטעּפש ןעמונעגנָא 2

 0145 ןוא (1673 ,קידענעװ) חץמוןספסקה1ג 110614 קרעװ ענײז םימ ןעװעג םש:הנוק ךיז

 ' .(1679 ,םַאדרעטסמַא) 64061600129 08|/ט00מוג8 66 129 11601649/

 ,(92--87 ,"יבצ יתּנש ינינע,) רערורּב ןייז וצ ווירּב ןטנַאסערעטניא סוזודרָאק עז 5

 ןוא "שדק תבירמ; םעלפמַאּפ ןטנָאמרעד רעירפ םעד עז םעד ןגעװ תוכירַאּב 4

 | | ,1785 ,ועיקלָאשו) "תוצמה הלא רפס, םויגהח השמ

 --2 ,ג"נ ,היעשי 5



 451 - ןדיי ֹיּב יומַארעטיל רעד ןופ עמכישעג יד

 רימ ןוא -- ונחנאו ילוח עוריו תובואכמ שיא ,םישא לדחו הזבנ,, ןייז

 ,טנכערעג ןּבָאה רימ ,םיהלא הכומ עוגנ וחונבשח ,ןשטנעמ עקיטכיזצרוק

 רימ ןוא ,טָאג ןופ רעטפָארטשעג ַא ,ןשטנעמ ןופ ףרווװוסיוא ןַא זיא סָאד זַא

 סָאד ,דניז רעזנוא ךיז ףיוא סע רע טנָארט סָאד זַא ,ןפיירנַאּב טינ ןעוט

 טפַארטשעג טרעוו ןוא ,ןדנווו ןוא ןדייל ערעזנוא ךיז ףיוא סע רע טמענ

 | 1 .,""טייקיטכעלש ןוא טייקיטשינ רעזנוא רַאפ ,עלַא זנוא רַאּפ

 ,רענרער רעלופטנעלַאט א ,גנודליּב רעקיטייזליפ טימ שטנעמ א

 םיזורכ ןוא תושרד ךרוד טריטינַא עינרענע סיורג טימ וזודרָאק טָאה

 "ענג ךיז ןּבָאה'ס ןעװ ןוא ;עקירפַא-ופצ ןיא תוליהק עשידיי יד ןשיווצ

 -ַאֹב םינּבר יד ןּבָאה ,רעננעהנֶא סיבצ-יתבש ףיוא תופידר יד טקרַאטש

 ענייז ןּבָאה ןוא ,וזודרַאק ןכעלדימרעדמוא םעד טפדודעג סרעדנוז

 -ַאכ םעד ןגעװ .? ענרימס ןיא טנערּברַאפ ךעלטנפע םיזורכ ןוא םיבתכ

 ףירנַאּב ַא ןּבעג זנוא ןָאק םיבתּכ עקיזָאד יד ןופ טלַאחניא ןוא רעטקַאר
 -ןַאל ַא זיא סָאד ;ןרָאװעג טיהעגפיוא קילעפוצ זיא'ס סָאװ ,ייז ןופ טנייא
 םעד טקישעג טָאה וזודרָאק סָאװ ,/,תוהלאח דוס ןינעּב , ווירּב רעג

 זנוא טנַאקַאב טעּברַא עקיזָאד יד 5 סענָאפ יד לאומש רענַאיטַאּבַאס

 ךיוא זנוא . טיג טרעיינ ,ןיילַא םענַאּבטלעװ סוזודרָאק טימ רָאנ םינ

 ןּבָאה סָאװ ,ןעננומערטש עשיּפָאזָאליפ-שיטסימ עיינ יד ןגעוו ףירנַאּב א
 ,ןזיירק עשייבצייתבש יד ןיא טקיטלעוװעג

 סאו ,הריריא ?בוקמ רעד ױזַא יו , ןויוועגנֶָא רעירפ ןּבָאה רימ

 ,רוטַארעטיל רעשינָאלַאעט-ךעלטסירק רעד ףיוא ןרָאװעג ןניוצענפיוא זיא

 -ַאֹּב סָאד ,' תישארּב השעמ ,, יד זַא ,ןכָארטשענרעטנוא סרעדנוזַאּב טָאה

 םעד ךרווד ןרָאװענ טכעלקריווראפ זיא ,ןצנעטסיסקע ןוא ןטלעוו עלַא ןופ ןפַאש

 טנָארט עכלעוו ,(גנולַארטשסיױא) הליצַא רעקיצנייא ןוא ןייא ''םפוס-ןיא,

 רעכעלטענ רעד -- ''םלענה לכש,, ךיוא רעדָא ,''ןומדק םדא,, ןעמָאנ םעד
 עלעטש עשיטסירעטקַארַאכ יד טכַארּבעג ךיוא טראד ןּבָאה רימ .? קנַאדעג
 םעד ןשיוצ ךײלנרַאפ רעד טריפענכרוד טרעוו סע ּוװ ,ןהריריא ייּב

 רעד תעּב ,ןשטנעמ ןשידרע םעד ןוא (יהלאה םדאה) ןשטנעמ ןשלמיה
 רעד -- רעטייווצ רעד זיא ,ףוס-ןיא, םנופ לּפמעט רעד זיא רעטשרע
 סָאװ ,אשידק תוכלמ,, רעד ראפ טלעצעג סָאד ,הניכש רעד רַאפ טרא-ור
 ייוצ עטשרע יד ןופ שרוּבעג יד -- 'ןיּפנַא ךיעז, רעד ךָאד ןיא

 .(89-88 ,ןטרָאד) וירּב ןטרימיצ ןּבױא םעד עז 1

 ,(1870 ,עגַאגמיוא) 68 ,"תואנקה תרוּתע עז 5

 ,103--100 ,71--63 ,1865 ,ןיװ ,"שררמה תיּבַע ןיא לירב ,ג ךרוד םכעלטנפערַאֿפ 2
 ,401 'ו ,ןּבוא עו 1
 ,4105 'ז ,ןביא עז טז
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 -קַא םעד ןופ לַאװקרוא ןוא רעטָאפ םעד -- / אּבַא, םעד ;'!ןיפוצרּפ ,

 ןוויסַאּפ םנופ רוסי ןוא רעמומ רעד -- ''אמא, רעד ןוא ,ןכעלנעמ ןוויט

 לָאּבמיס רעטרעּפרעקרַאפ רעד ,רעטערטרַאפ רעטסכעה רעד ןוא .ןכעלּבייוװ

 רעד זיא --- ',אשידק תונלמ ,, ןופ טלעצעג םעד ,ןשטנעמ ןשידרע םעד ןופ

 -םָאהעגנ רעד ןעוו זַא ,ןרעדנּווװ טינ ראפרעד ףרַאד סע .,.חישמ רעקיטכיל

 טָאה ַארָאּפסַאיד רעצנַאנ רעד רעביא ןוא ,ןרָאװענ חלנתנ זיא חישמ רעט

 ---!יבצ-יתּבש ,חישמ רעיא ,ךיא,, :ףורפיוא רעשינחצנ רעד ןגָארטעצ ךיז

 ,ענױזַא ךיוא ןענופענ םיברוקמ ןוא רעגנעהנָא ענייז ןשיווצ ךיז ןּבָאה

 -צָארּפש םעד, זיולּב טינ ןעזענ ענרימס סיוא חישמ םעד ןיא ןּבָאה סָאװ

 םעד ןופ ''שובל  ןכעלרעּפועק םעד ךיוא טרעיינ ,זיוה סדוד סיוא גניל

 ,.1 "'אשידק תוכלמ , ןוא ''ןיּפנא ריעז ,, ןשלמיה

 עקיזָאד יד ןֹופ רענגעק רענעדײשטנַא ןַא ןעוועג זיא וזודרָאק

 רעגנעהנַא עסייה ןענופעג ןּבָאה ייז זַא ,הדומ רעּבָא זיא רע ;ןעגנּויושנָא

 טָא .יבצ-תּבש וצ ןטסטנעָאנמא ןענַאטשעג ןענייז סָאװ ,יד ןשיווצ דָארנ

 רעשיטסימ רעד רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא םיברוקמ עקיזָאד יד ןשיווצ

 עקיטנַאקסקעז עטרעּפרעקרַאפ יד ןיא יבצ-יתּבש החישמ רעד זַא ,קנַאדעג

 םעד ןיא תוא ןטירד םעד ןופ םרָאפ עכעלשטנעמ יד ,''תראפת,, הריפס

 ,ענױזַא ךיוא ןענופעג וליֿפַא ךיז ןּבָאה סע .יאהיוַהד ָװ) שרופמה םש

 עכעלשטנעמ ןִא טמענ ,לוכיבּכ ,ח'ּבקה רעד זַא ,טרהעלקרע ןּבָאה סָאװ

 סָאד , 5 יבצ-יתּבש חישמ וצ ךעלנע זיא םינּפ רּתסַלק ןייז ןֹוא ,ןעמרָאֿפ
 עקיזָאד יד זַא -- ,סעּכ טימ סיוא ושודרָאק טפור -- ,ןטײטַאּב ליוו

 טָאה סע .(הולא ילּב וראשנו) ''ןרָאלרַאפ טָאנ ןצנַאנ ןיא ןּבָאה ןשטנעמ
 רענעטלַאשרַאפ רעד, םיא טפור וזודרָאק ,רענייא ןענופעג וליּפַא ךיז

 -רַאפ טָאה רע :רעטייוו ךָאנ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןַאכוד לארשי בקעי

 טריגער ןוא ןכייה ענייז ןיא טרעדנוזענּפָא ךיז טָאה ה"'בקה זַא ,טרעכיז

 סנאכוד ןֹוא .,יבצ-יתבש טציא טמענרַאפ טרָא ןייז ;טלעוװו יד טינ רעמ
 4 רעגנעהנָא עליפ ןענופעג טָאה ,וזודרָאק טרעכיזרַאפ ,העד

 ןזיירק עשינַאיטַאּבַאס עקיזָאד יד ייּב זיא "אשידק תוכלמא קורדסיוא םהריריא :

 ."אשירק א ּכ ל ם, ןיא ןרָאװעג לגלוגמ
 שרופמה םש םנופ תוא עטירד סָאד זיא ,םעשסיס רעשיטסימ סי"רַא םעד םיול 5

 | .(23 ,19 ,14 ,'ארוחיד אורא :עז) "ןיּפנא ריעוע םנופ לָאּבמיס רעד

 * ףרימא םע ובשי םילודנה םימכחה ראשהוג ;65 ,1865 ,'שרדמה תיִּבַא עז 8

 ,"ול המוד ראופמ דחא רוחּב אוה ה"בקהש םהל רמא ףוסבלו עמוש רגות ךלמהו
 ץ"שו ליעל קלתסנ ה"בקהש םינרב הטשפתנש הנממ הלודג דועוע :ןטרָאד 4

 יד ןשיװצ ןענופעג העד עקױָאד יד טָאה רעגנעהנָא עליפ םרעדנוזַאּב ,"ומיקמב הלע
 ,עקינָאלַאס ןיא םילבוקמ

 ודוה םורי ונכלמ וננודא ןופ תוביּת ישאר -- ה"רימא *
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 -םָאג עכלעזַא סָאװ ,טכַארּבעגפיױא ןוזודרָאק טָאה ץלַא ןופ רעמ

 ןרעוו (םיא ייּב טסייה סע יװ ,''אוש תונויזח,,) ןעקנַאדעג עכעלרעטסעל

 ,טרעכיזרַאפ ןעמעלַא טָאה ןעמ ןוא ,ןעמָאנ סיבצ-יתבש ןיא טיײרּפשרַאפ

 -רַאפ ,רעּבָא זיא סָאד ,ליומ ןגייא ןייז ןופ טרעהעג ץלַא סָאד טָאה ןעמ זַא
 זייוודניק ןופ זיא ןַאמ רעקיזָאד רעד,, םערָאוװ ,בזּכו רקש ,וזודרָאק טרעכיז

 (יבצ-יתּנש) רע זַא ,תודע ןנָאז עלַא ןוא ,שודקו דיסחו קידצ ַא ןעוועג ןָא

 ןוא דומלת םוצ טקעּפסער ןטסערנ ןטימ ןטלַאהראפ קידנעטש ךיז טנעלפ

 זעל עתמא ענייז ןעוועג ןענייז םיארומאו םיאנּת יד ןוא ,םישרדמ יד וצ

 ,"ךוסח תמכח רעד ןיא רעזייוונעוו ןוא רער

 -ענניל ןוא עשלַאפ,, עקיזָאד יד ּפָא טמרַאו וזודרָאק יו םעדכָאנ

 ןסענָאפ יד וצ ווירּב ןייז ןיא ןענעקַאב ךיוא רע טווורּפ ,1 ''תועד עשיר

 טלעטש וזודרָאק .םענַאּבטלעװ ןשיפָאזָאליפ-זעינילער םענענייא ןייז טימ

 תיהמ ןקיטלּפָאד םעד ןנעוו ּפיצנירּפ-דנורג סָאריאודורוק ףױא לכ-םדוק ךיז

 "םינומיר סדרּפ, לעּב רעד ױזַא יו ? ןיוש ןסייוו רימ .תוריפס יד ןופ

 :תוריפס יד ןופ תוהמ ןתמא םעד ןנעוו הלאש עברַאה יד טרעפטנערַאפ טָאה

 רעדַָא ,(תומצע) ןצנעטסיסקע עקידנעטשּבלעז ,ערעדנוזַאּב ייז ןענייז יצ

 ,עיצַאנַאמע רעכעלטעג רעד ןופ םיִלּכ סלַא ןטכַארטַאּב זיולּב ייז ףרַאד ןעמ

 סלֵא :ןטקנוּפדנַאטש ייווצ יד ןשיווצ חדשּפ ַא ןכַאמ טווורּפ ָאריאודרוק

 ,עשימַאניד תוריפס יד ןענייז (תוליצַא ,עיצַאנַאמע) גנולַארטשסױא סטָאנ

 טײהטָאג רעד ןיא ןעמַאזוצ עלַא ךיז ןקיניירַאפ סָאװ ,ןטפערק עקידנפַאש

 ,המשנ יד ךיוא רעּבָא ןענייז ,תוריפס יד ,ייז ;תודחַא רעקידנעטשלופ ןיא

 ,''םילּכ ,, יד טא ןופ ,שובל ןכעלרעסיוא רעייז ןֹופ טפַארק עקידנגעװַאּב יד

 עדעי ןענעכיײצַאּב רימ עכלעוו טימ ,ןעמענ יד ןופ סרעגערט יד ןענייז סָאװ

 עכעלרעסיוא ןוא ''םיִלּכ ,, יד ,ייז עקַאט ןענייז סָאד ןוא .רעדנוזַאּב הריפס

 עכעלדנע ןיא ניוא סנשטנעמ םעד רַאֿפ ךיז ןקעלּפטנַא סָאװ ,''םישובל ,,

 םעד ןנעװ קנאדעג סָאריאודרסק םעד טָא .ןעמרָאפ עכעלרעּפרעק ןוא

 עגונּב ךיוא סיוא וזודרָאק טצונ תוריפס יד ןופ רעטסקַארַאכ ןקיטלּפָאד

 הפביס יד ,יז ךיוא .אמונ טיײהטָאנ רעד וצ ,''הנושאר הּביס,, רעד וצ

 ֿלש רוניצ ,, רעד זיא סָאד --- הניחּב ןייא .תוניחּב ייווצ טָאה ,הנושאר

 ןופ המשנ יד ,טפַארק עקידננעוװַאּב יד ,י""רַא םייַּב טסייה סע יו ''רוא

 ךרוד סָאװ ,תודחַא רעקידנעטשלופ רעייז ןופ ןוא רעדנוזַאב תוריפס עלַא

 רע ד ןיא זיולּב ,ןּבעל טימ ןעגנורדענכרוד ןוא ןפַאשַאּב ץלַא טרעוו ייז

 תועד עקיזָאד יד ןגעק םריזימעלָאּפ םָאה רע זַא ,וליפַא טרעכיזרַאפ וזודרָאק 1

 ןמעּברַא ענייז עליפ ןיא

 4312--311 'ז ,ןּבוא עז 2



 גרעבניצ ,' ר"ד 1454

 ,תודימ טימ ןוא ןעמענ טימ ןדײלקַאּב חנושאר הּביִס יד ןעמ ןָאק הניחּב

 1 תושקּכ ןוא תוליפּת טימ ןדנעוו ךיז שטנעמ רעד ןָאק ריא וצ זיולּב

 רעד זיולּב טינ ;עטייווצ א ךָאנ ןַארַאפ רעּכבָא זיא הניחּב רע ד רעסיוא

 ןוא םצענערנַאּב ןיא סָאו ,גנולַארטשסיוא-טכיל יד ,''רוא לש רוניצ,,

 ץלַא טמענ סָאװ ,טכיל סָאד ךיוא רָאנ ,'/םיִלּכ,, יד ןיא ןסָאלשעננײא

 הּביס ,, יד ןיא סָאד ;גערּב ןייק ןוא ץענערג ןייק טינ טָאה סָאװ ,םורַא

 םיא סָאװ ,,ףוסיןיא,, רעכעלקריוו רעד ,תוהמ ןתמא ריא ןיא ''הנושאר

 טימ ןענעכיײצַאּב טינ םיא ןָאק ןעמ ןוא ,ןייז וצ גישמ ךעלנעממוא זיא

 לש רוניצ,, רעד ,הניחּב עטשרע יד טא .? הלועּפ ןוא ןעמָאנ םוש ןייק

 -ַאּב רעד ,? .אשידק אבא, רעד ,לארשי יהלא רעד זיא סָאד -- ''רוא

 "הנושאר הֹּביס ,, יד טינ רעּבָא ,םלועה גיהנמ רעד ,טלעוו רעד ןופ רעפעש

 שודקה , :ןגָאז רימ תעּב .תוהמ ןשיפוס-ךיא ןכעלפיײרנַאּבמוא ריא ןיא

 יד טינ רעּבָא ,לארשי יהלא םעד זיולּב ענונ סָאד זיא --- .,אוה ךֹורּב

 ןוא ,ןפירנַאּב עלַא ןוא ןעמענ עלַא ןופ רעכעה זיא סָאװ ,הנושאר הּביס

 םעד ןליפַא + תוחּבשתו תוכרּב טימ ןדנעוו ךיז ןעמ ןָאק םיא וצ טינ

 ןופ טָאג רעד רָאנ ,הנושאר הּביס יד טינ טגָארט םיא ךיוא ,שרופמח םש

 תוהמ רעד ,לָאװק רעד זיא רע ,אוה-ךורּב שודקה רעד ,רע .לארשי קלאפ

 -ננעוואב יד ,המשנ יד זיא ןעמָאנ רעקיזָאד רעד ןוא ;היוה םש םעד ןופ

 5 ''ןיפוצרּפ ,, עֶלַא ןוא תוריפס עלַא ןופ טפַארק עקיד

 ףירנַאב ןקינייוװ-רעמ א רימ ןעמוקַאּב ''בתֹּכ ,, סוזודרָאק קנַאדַא

 -ַאּב ךיז ןּבָאה סָאװ ,ןעננומערטש ןוא תועד עשיטסימדזעינילער יד ןגעוו

 שבלתמ אוהש המ ,תוניחב 'ב הנושאר הבסל שי ןכוא :68-01 ,"שרדמה תיִגג 1

 הוו ,םיארבנו םילצאנ םיאצמנה לכ םייקלו אורבלו םגיחנהלו םתויחחל הריפסח ךותנ

 תומשב ותארקלו ר"סה לא דובעל ןכתי הזה תואיצמבו דוחיב ס"יח םגו המש ארקנ

 | ,"תולועפ .וילא סחיילו םיראת ול תתלו םייונכבו

 תשבולמ הניאו המצעל ר"סהש המ איהש הנושאר הניחב שי דוע, : ןטרָאד 2

 | ,'םשב התורקלו הדבועלו הב גישחל רשפא יאו

 עדייּב ,"ןומדק םדָאפ סָאװ ףירגַאב רעּבלעז רעד שיטקַאפ זיא "אשידק אֹּבאא 8

 .(ק"א) 'תוביּת ישאר, ערעייז ןיא ןעמַאזוצ ייז ןצלעמש

 יהלאל םא יּכ ר"סה לא זמור הזח םשה ןיא .,ה"בקה יונכע 170 ,ןטרָאד 4

 ייידורב וניא אוה יכ ,ר"סה לא תתל יאר ןיא ה"בקה יונכ םש ,וחכמ יוצמה לארשי

 ,שופימו םכח ,םיברו דחא ןוגכ ונפהו רבד שיש רבדמ יונכ םושי וילע רמאי אל יכ

 ,"רחא -דחא דננכו ,רורא ךורב דגנכו הפילק שי שודק דגנכו .גרוהטו שודק ,ךשחו רוא

 אוה ונממ עבונה םשהו ,ר"סה וניאו םשח לעב אוה ה"בקה :71--79 ,ןטרָאד 5

 תוריפסה תמשנ הוה ארונהו דבכנה םשל שיו תוליצאה לכ ךותב תימינפו תילכש המשנה

 תויתואב זומר (אמאו אבאבו) י"אואבו (ןיפנא ךוראב) א"אב אוה רתסנהו ,רתסנו הלננ

 ,'ו תואב זומר (ןיפנא ריעו) א"זב המשנ אוהש המב הלגנהו ,ה"י
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 ךָאנ טקרַאטשעג ךיז סרעדנוזַאּב ןוא ןזיירק עשייבצ-יתבש יד ןיא ןזיוו

 עשינַאיטַאבַאט עצנַאנ יד ןעוו ,טיוט ןייז ךָאנ טרפּב ןוא דמש סיבצ-יתּבש

 ערעל יד .רעטקַארַאכ ןשיטנאטקעס-ננע ןַא ןעמונעגנַא טָאה גנוגעווַאב

 -טָאג רעד ןופ רעטסַארַאכ ןסיטלּפָאד םעד ןגעוו --- 'ןיפוצרּפ-וד,, ןגעוו

 -רעקרַאפ רעכעלשטנעמ ַא רַאפ חישמ ןטדמשענ םעד ןרעלקרע סָאד ,טייה

 -טואַאּב קרַאטש טזומעג טָאה סָאד --- ''אשידק אּכלמ , םעד ןֹופ גנורעפ

 .קלָאּפ םנופ םיניהנמ עשיסקָאדָאטרָא ןוא םינּבר עקיטכרָאפסטַָאג יד ןקִיור

 ,ןעמגָאד עכעלטסירק טימ ןקעמש סָאװ ,תועד עקיזָאד יד ןיא ןּבָאה ייז

 -וברַאפ ַא טרעלקרע ריא ןּבָאה ייז ןוא ,''תונימ,, עכעלרעפענ ַא ןעזרעד

 ןסיוועג ַא ןענופעג ,ןעז רעטייוו ןלעוו רימ יוװ ,טָאה רעכלעוו ,ףמַאק ןטרעט

 יתּבש ןעוו ,רעירפ קידנטיידַאּב ןיוש רעּבָא .רוטַארעטיל רעד ןיא גנַאלקּפָא

 וד ,לאוג ןוא חישמ סלַא ןטָארטענסױרַא ךעלטנפע טשרָאקַא זיא יבצ

 עטסכעה יד טכיירגרעד טָאה גנוגעװַאּב רעשיחישמ רעד ןופ תובהלתה

 -רענָא דיירפ ןוא לּבוי טימ טָאה ץוּביס רעשידיי רעצנַאנ רעד ןוא חנרדמ

 ךָאד ךיז ןֹּבָאה -- .?לארשי ךלמ , םעד ענרימס סיֹוא חישמ םניא טנעק

 -רעד ךיילנ ןּבָאה סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ ,ענלצנייא ןיולּב ,תמא ןענופעג

 -ענ עסיורנ א גנונעװַאּב רעשיחישמ רעשימרוטש רעקיזָאד רעד ןיא ןעז

 -ָאד יד ןוא ,קלָאפ ןשידיי םעד ןדָאש ןקיטלַאװג ַא ןעננערּב ןָאק עכלעוו ,רַאפ

 רעייז ןביוהרעד ,םָארטש ןגעק ןטערטוצסיױורַא טומ טאהענ ןּבָאה םידיחי עקיז

 "ענג ןּבָאה ייז שטָאכ ,ןעיירשעג-לבוי עקידיירפ יד ןשיווצ םיטש עקידנענערָאוו

 -ַאֹּב יז טעוו ןעמ ןוא ,רבדמב ארוק לוק ַא יו ןייז טעוו םיטש רעייז זַא ,טסווװ

 עקיטלאװנ א ןעוועג זיא סע ,רעטכעלעג ןשיטָאּפש ןוא ןרָאצ טימ ןענענעג

 :עקיביױלג-טינ ןוא עקידנענערָאו עקיזָאד יד ןופ ענַאל רעד ןיא קינַארט

 ןציז ,תורּכיש-ןסַאמ רעשיכיסּפ ןופ םי םעד ןיא ערעטכינ עקיצנייא יד ןייז

 -הרמרַאפ ןוא עקירעיורט עקיצנייא יד ןייז ,''םינתח ןשיווצ םילבא , יו

 -רַאפ ;דיירפ-לּבוי רעקידנצנַאט ןופ דָאהַארַאק ןדליוו םעד ןיא עטחרוחש

 ןענָאק טינ ךָאד ןוא ,טײקיזַאלטכַאמ עצנַאג רעייז ןפיירנַאב ןוא ןייטש

 ןענערָאװ ,ןריטסעטָארּפ קיטומ ,תודע עקידננייווש ןּביילּב ןלעוו טינ ןוא

 -- זַא ,ןיזטסּוװַאּב ןלופ ןיא רַאפעג רעקידנעמוק רעד ןגעוו ןעיירש ןוא
 ייז ףיוא ןָאק עסַאמ עטריטלאזקע יד זַא ,שפנ-תריסמ טימ טקעמש סָאד

 סיפ יד טימ טושּפ ייז ןוא ןרָאצ ןטכארבענפיוא ןצנַאג ריא ןסינסיוא

 עשינַארט ןיא ןסקַאװעגסיױוא םידיחי עקיזָאד יד ןענייז ױזַא טָא .ןטערטעצ

 טנידרַאפ סיוועג טָאה םיטש עקידנריטפעטָארּפ רעייז ןוא ,ןרוניפ עשידלעה

 ,קלָאפ ןשידיי םנופ עטכישעג-רוטַארעטיל רעד ןיא ןרעוו טנכייצרַאפ לָאז יז

 -םטעקַאב עטשרע עקיזַאד יד ןשיווצ ןרוניפ עטסטנַאסערעטניא יד

 סיסנַארפ רעדירּב ייווצ יד ןענייז גנונעוװַאּב רעשייבצ-יתּבש רעד ןופ רעפ
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 ןעמַאטש סםיסנַארפ לאונמע ןוא בקעי .שַאטרוּפשַאש בקעי בר רעד ןוא

 ןיא טליּפשעג ,ןעזעג רעירפ ןּבָאה רימ יוז ,טָאה סָאװ 1ַאוטנַאמ סיוא

 . =יריי רַאפ רעטנעצ ןקידנטיידַאּב ַא ןופ עלָאר יד הפוקת-סנַאסענער רעד

 ,רעדירּב ייווצ יד ןופ רעטנַאנַאּב רעמ ןוא רערעטלע רעד .רוטקוק רעש

 ,ץנערָאלפ ןיא וימי בור טכַארּברַאפ טָאה ןוא 1612 ןיא ןרָאּבעג זיא ,בקעי

 -ןייר טריסערעטניא ץְלַא ןופ רעמ םיא ןּּבָאה ,טסילַאנָאיצַאר רעגנערטש ַא

 וצ ןטלאהרַאפ ךיז רע טָאה ?וטיּב טימ ןוא ,ןעמעלּבָארּפ עשיפָאזָאליפ
 וד, .'רּתסנה תודוס, ןוא קיטסימ טי טקעמשעג טָאה סָאװ ,ץלַא

 ,2 ןנָאז קידנעטש רע טגעלפ ,''ןטייקשירַאנ טימ ךיז ןעמענרַאפ םילּבוקמ

 רעד טינ ןוא טשלעפענ זיא רהוז רעד ןזַא ,טרעלקרע ךעלטנפע טָאה רע

 רעד ;ןבירשענ םיא ןּבָאה םידימלּת ענייז ןוא יאחוי ןּב ןועמש 'ר יאנּת

 זיא ,םירפס עשהלּבק יד ןיא ןליפ ךיז טזָאל סָאװו ,טנעמָאמ רעשיטארע

 ---ןֿפָאז , .רעדיוורעד ןעוועג סרעדנוזַאּב ,טסילַאנָאיצַאר ןרעטכינ םעד ,םיא

 ןופ טינ טלקע סע ןעמעוו ,יד רהוז םעד ןענעייל -- סיסנַארפ טרעלקרע

 רַאפרעד טָאה רע 2 (הפ תולבנמ רהחזנ אלש ימ רהזה ארקי) ''הּפ לובינ

 טסיגנ רע ּוװ ,''יונה ירשַא , ,ןזרעפ ןיא עריטַאס עקידנסייב ַא טסַאפרַאפ

 ,הרות רעייז ףיוא ןוא םילּבוקמ יד ףיוא ןרָאצ ןוא טָאּפש ןצנַאנ ןייז סיוא
 - + עדעררָאפ רעד ןיא רעטכיד רעד טרעלקרע --- ,ןגייווש טינ ןָאק ךיא,,

 יירש ךיא ןעוו ךיוא רעּבָא ;ןדייל עניימ ענייז טיוט רעד יוװ רעטיּב לייוו

 טינ ןצפעל עריא רעּכָא ןָאק עזומ ןיימ .טרעדנילעג טינ ייוװ ןיימ טרעוו
 םיטש ריא ןשטנעמ יד רַאפ יז זומ ןקָארשרעדמוא ןוא ןפָא ןוא ,ןסילשרַאפ

 -- הלוק ותת הלבסה, ' !ןענרעלַאּב ןנעו סטָאנ ןגעוו ייז ,ןּביוהרעד

 ,78 ,"בנוע לוקא עז 1

 לבוקמה שיאה, :(25 ףד ,עּבַאנסיױא רעגרוּבסינַאהָאי) "םימכח תנומאע עז 5

 ,"לבהה ירחא ךלה
 ,35 ףד ,ןטרָאד

 ץעװ קרעװ םוגרופרומ ןיא קורדעגרעּביא זיא עריטַאס רעד וצ המדקה יד 4

 ,תואיצמח רקי ַא זיא קרעװ סָאד לײװ ןוא ,("םלוע תניחּב; ףיוא שוריּפ ַא) "תעדה

 תומ רפעל םיתפש ןיב ןובכשת םא ילמ, :קידנעטשלופ המדקה יד ָאד רימ ןעגנערּב

 תלוו האנק יכ ינדשחיו עמוש ינרסחי ןפ ,יבאכ ךשהי אל הרבדא םא ,יתנאד ינתפשת

 המכש לע םלועמ האשנ אֹל יתצילמ םא השעא המ םנמא ;תאז השעת תואבצ 'ד תאנק
 תונושל הארא  ,וחישמ דגנו 'ד דגנ וחיש המ םראל דינהל ינושל ענשמו המוד אשמ

 הלילו םוי ,תוצוח לכ שארב תוצרמנ תוללק הז ריׂש ללקלו ,תוצאנ ילע רבדל ,תוצורח

 ימ ,ויעב ןויעבת םא ,םיבודכ םה הזמו הומ ,םיבשו םיצר םעז ינשב וכשנלו ,תוצח דע

 יתצילמ תלעמ יפלכו ,חירצי ףא עירי רשא הוה ןומחה לש וביט המו וימהי ילע הלא
 ןיבו רשנכ וחיבגי םבלבו ,םנואנ ןיי לע םירחאמל ,חיש ימל םירנד ימל ,חימי םירבד

 ,ועבמה הינדא המ לע ועדי אלו היתורוסיו הדוס םיקיתממה ,םנק ומישי הלבקה ינכוכ
 ,"ועל ירבד ןכ לע ,ועניי לבה הז המלו
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 קרעמ ןוא ןסַאג עלַא רעּביא --- ,עריטַאס ןייז ןיא רעטכיד רעד סיוא טפור

 סָאװ ,ןשטנעמ ,ןסיוו ןָא ןשטנעמ .ןרעה ןזָאל םיטש סהָלּבק רעד ךיז טוט

 ךיז ןהריקח ,* תודיקּפה תיּבּב והיקדצ יו רעמ טינ ןעעז ןגיוא ערעייז

 ,ןּבר תיּב לש תוקוניּת .הרוּת רעד ןופ תודוס יד ןוא תוליצַא יד ןגעוו

 רעדעי ןופ זיול ןענייז ןוא רעטסניפ רעד ןיא ןּפַאט סָאװ ,ןענױשרַאּפ

 ןוא תוריפס יד ןנעוװו ייז ןעלּפַאלּפ עלַא --- םידזו םיקר םירוּב ,המכח

 ,"הבּכרמ השעמ ןגעוו

 ןייז טעוו ןעמ זַא ,ןעזענסיורָאפ טכער טימ טָאה סיסנַארפ בקעי

 זיא עריטַאס ןייז רָאנ יו .''תוצוח לֹּכ שארּב תוצרמנ תוללק , ןטליש ריש

 ןלױפַאּב ךיילג םינּבר עקיטרָא יד ןּבָאה ,אוטנַאמ ןיא ןרָאװעג טקורדענּפָא

 טימ רעטעּפש ןעו ןוא ,ןענערּברַאפ ענַאלפױא עצנַאג יד לָאז ןעמ

 -רעּביא חנרופרומ ןושמש רעגנוי רעד טָאה (1704 ןיא) ןרָאי רעקילדנעצ

  ףיוא ןיא ,'תעדה-ץע , ןייז ןופ ףוס ןיא עריטַאס סעסיסנַארפ טקורדענ

 סָאװרַאפ ,הליזַאּב םולש רש רעיבַא ?ּבוקמ רעד ןלַאפעגנָא קרַאטש םיא
 אוהה רישה) ''טעלפמַאּפ ןקיצומש , ןקיזָאד םעד טכעלטנפערַאפ טָאה רע
 .2 (םהוזמה

 יד עילַאשיא ןייק זיא'ס ןעוו זַא ,ךעלפיירנַאּב ץנַאג ךיוא זיא סע

 טָאה חישמ רעטפָאהעג גנַאל רעד זַא ,ןעננַאגרעד הרושּב עקידנשַאררעּביא

 רעצנַאג ןייז ןיא ןקעלּפטנַא ךיז רע טעוװ דלַאּב ןוא ,ןזיוװַאּב ךעלדנע ךיז

 רעד ,'רעגָאזןיינ, רעקיצנייא רעד ןּבילּבעג סיסנַארפ ןיא --- טכַארּפ

 -?מַאק ןייז ןופ ןערּב ןצנַאג ןטימ ןיא סָאװ ,רעקיּבױלגטינ עקידתונשקע
 רעשיטסאיוטנע רעד ןגעק ןטָארטעגפױרַא טנעמַארעּפמעט ןקיטסול

 -מַאּפ ןייא טרעדיילשענ רע טָאה טומ סיורג טימ .גוגעוַאּב רעשיחישמ

 שריה םענעסיוטשראפ םעד -- '/חדומ יבצ ,, םעד ןנעק ןרעדנַא ןכָאנ טעלפ

 ןָא טבייה קלאפ עצנַאנ סָאד ןעוו ,ןנייווש טינ רָאט ןעמ ,, .(יבצ-יתּבש)
 ---!עלַא ריא טפרַאד ןענייוו ,ךא , .(אטחי 'ד םע ןפ ימד תע אֹל) "'!ןקידניז
 שא טימ --- רעדיל-ףָארטש ענייז ןופ םענייא ןיא סיוא רעטכיד רעד טפור

 עלַא טסייר {ןדנעל ערעיײא םורַא ןָא טרוג קעז ,ּפָאק רעיא טקעדַאּב

 ֿפייוו ,ןסייר טוט רעצרעה ערעײַא רָאנ ,רעדיילק ערעיַא טינ רעּבָא ,העירק
 -עג ּפעק יד ףיט !טּפָארטשַאּב נָאלּפ רעטסערג רעד טימ זיא הדע סטָאג

 תיליל יד זיולּב טלבוי סע ,םיכאלמ עשלמיה יד ייוו סיורג רַאפ ןּבָאה ןניוּב

 הסיפּת ןיא ךָאנרעד ןוא ןכָאטשענסױא ןגיוא עדייּב ןעמ טָאה והיקדצ ךלמ םעד *
 ,םצעזעגנייַא

 474 ,"םיתפש קתמק ,עז 1

 22 'ּפַאק ,"םימכח תנומאא ןייז ןיא 2
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 ּםָארַא ןיילק זיּב סיורג ןופ זיא קלָאפ סטָאג ?ייוו --- ןענָאינעל עריא טימ
 טינ טָאה סָאװ ,ןועניש ןופ הּכמ רעד טימ סע זיא טפָארטשעג ,ןעניז ןופ

 יי ,1 גערּב ןייק טינ ןוא ץענערג ןייק
 תכמ, רעד ןנעק ןפמעק ֹוצ ןסָאלשַאּב טָאה רעטכיד רעד ןוא

 -ענ ןטימ ןפמעק ,סלָאפ עצנַאנ סָאד טּפַאכעגמורא טָאה סָאװ ,''תוטשה

 םונהיג םניא זיא,, .טסעטָארּפ ןקידרעייפ ןופ רעוועגנ ןטימ ,ןרָאצ ןֹופ דעוו

 רעדיוו ןרָאצ ןיימ ןופ םַאלפ ןטימ סע ךיא לעװ ,ןשָאלעגסיױוא רעייפ סָאד

 ךיא,, .? רעטכיד רעד ץלָאטש טימ סיוא טפור ,ןעגנערּב רעקַאלפ םֹוצ
 ,(יבציתּבש) שריה םענעסיױטשרַאפ םעד ןופ דנַאש יד ןזױלּבטנַא לע

 עוו ןקעדפיוא !עלעמעל ַא רַאפ ךיז טלעטשרַאפ סָאוװו ,ףלָאװ ןקיזָאד םעד

 .תלואנ ןייק טינ -- ןעז ןאד ןלעװ עלַא ןוא טכַאוטרעדינ ןייז ךיא
 "ףייל ןייק טינ גילפ א שריה ַא'ס ;גנוטכענקרַאפ רָאנ ,שריה רעד טגנערּב

 ,פ(ירַא אלו בובז יבצ --- תודפ אלו יבש יבצ)

 ןקיטומ ןייז רַאפ ןייטשוצסיוא ליפ טאהעג טָאה סיסנַארפ בקעי

 םיא ןוא גנוניוװ ןייז טריּבַארעצ טָאה עסַאמ עטנערעגפיוא יד ;ףמַאק

 -עגרעביא טינ רעֹּבָא םיא טָאה סָאד .+ ןפרָאװַאּב רענייטש טימ ןיילַא
 סָאװ ,'םיאיבנ, תונחמ יד ןוא רעגנעהנָא סיבצ-יתּבש תעּב ןוא ,ןקָארש

 ךלמ , ןרַאפ תוחּבשתו םיריש ןעגנוזעג ןּבָאה ,ןזיוװַאּב טלָאמעד ךיִז ןּבָאה
 טמאמעג ןעמארניּפע ןוא ןטעלפמַאּפ ענייז ןיא סיסנַארּפ טָאה ,''חישמה

 סָאװ ,רעד טָא,, .םיאיבנ ענייז טימ חישמ םעד רעטכעלעג ןוא טָאּפש וצ
 טא ?רוד ןצנַאג םנופ לאונ רעד ןייז סע טעװ ,ןרָאד רעקיכעטש ַא יװ זיא
 -סיוא סטָאג זיא -- ײמניּפ רעכעלדנעש רעד ,עלעשטנעמ עקיטשינ סָאד
 8 "?סטנַאמ ןכעלניניק םעד ךָאנ טנַאה ןייז טקערטש ןוא ,רעטלייוורעד

 :116 ,,חרומ יבצע ,1885 ,"די לע ץבקק ןיא 1
 ּועצְי םיעמושל קשו רפא -- ועמדו ורהמ ,תאו יארוק יוח
 !וערקת םכנל ךא םכידגב לַא -- ועגנ לא:להק לע םכבבל וערק
 ועגרוי דבל הנוינלו תיליל -- באכמ שאר ודדנ תואבצ יכלמ

 ,,העבור ושלש ונשנו וכה -- תוטשה תכמב יכ 'ד םע לע
 ,"וקלד ימעז יפשרב תפות -- דוקי ,תחש הרדענ שא ילבמ םאע *

 ,101 ,ןטרָאד

 ,ןטרָאד עז ,רעדיל ענייז ןיא לָאמ עקינײא םעד ןגעװ טנָאמרעד רעטכיד רעד ?

 תברא 1116 '| ן"וססג ירחּב םינבא תאז לע ,קיוחא יקדצב ויתורוקל קחשאפ 4114 7

 ,"ועלב יזא יח יתואו םעמכ ,הרמוא תאז תעב ינוררצ

 : 104 ,ןטרָאד 5

 ?ודצב םינינצלו ול םיכּכׂשל -- ונחו רודח ילח אפרי הזה

 ,הדמכ שבלי ורמוא הללק -- ?הכולמ ליעמו םשל הנז הוה
 ?ודיקפ םבש יוקל ןוע דוקפ -- 'ד םע לא רשל רשכי ךיאו

 ודיחי םג ארוקי ךיא לא ריחב - םייװב םייונמה ןיב ונמו



 150 . ןדיי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 סָאװ ,תואלפנו םיסינ יד ןגעוו רעטכיד רעד טדער רעטכעלענ ןקילַאנ טימ

 טימס ;ןזיװַאּב ייז טָאה חישמ רעד זַא ,טּביולג עפַאמ עטריטלַאזקע יד

 טוט חישמ רעד ןַא ,עדנעגעל עטכַארבעג ןּביוא יד רע טנַאמרעד טָאּפש
 ךיא , .גנַאלש רעקיּפעק-ּביז ַא טימ ןָא טּביירט ןוא ּבייֵפ ַא ףיוא ןטייר
 גנַאגרעטנוא סיבצ םעד --- רעטכיד רעד סיוא טריפ --- רָאלק ץנַאג סייוו
 +טכַאלענ }{ ןּברק רערעכיז סיַאדמשַא םעד זיא רע ,ךעלדיימרַאפמוא זיא

 רעד רעּבָא טקיורמואַאּב ךיס ,הלּפס רעשיטניה ןייז רעּביא ךיא טלָאװ

 טעוו שריה רעקיגָאלּפ רעקיזָאד רעד ,ארומ ּבָאה ךיא .קלָאפ ןיימ ןופ לרוג

 ,תולנ ַא ףיוא תולנ ַא ןוא ךָארּב ַא ךָאנ ךָארּב ַא קלאפ ןיימ רעּביא ןעננערּב

 ןיא ןריפרַאפ רע טעוװ ךיוא לייט ַא ,תונימ וצ ןעגנערּב רע טעװ לייט ַא

 ןייז טעוו חישמ רעשלַאפ רעד טא :קלָאפ ןיימ ףיוא נָאלק ךיא ,דמש

 ךָאנ רָאנ ,ןעגנערּב םיא רע טעװ גנוירּפַאּב טינ ;ףגנ ןבא ןַא םיא רַאפ
 רעד טרעטיּברַאפ טגָאז -- עז ךיא, .1 '!ןטייק ענייז ןכַאמ רערעווש
 רעּבָא ןיא הלואנ רעד ףיוא ,ָאד ןיוש ןענייז חישמ ילבח יד --- רעטכיד

 "םיוא רעד ןוא .(הרדענ הלואגנ ,שי תוחישמ ילבח) ''גנונעפאה ןייק ָאטינ

 טשרוד סָאװ ,עלַא ריא :ץלָאטש טימ רע טרעלקרע עסַאמ רעטכַארּבעג

 ריא טעוװ ךימ -- ןענעראצ ןוא ןטָאּפש רימ רעּביא טוט סָאװ ,המקנ ךָאנ

 ערעייַא לעוו ךיא -- טֹולּב ןיימ ןסיג ךיז לָאז !ןעגנערּב ןגייווש םוצ טינ

 רעד ףיוא ןייטש לע ךיא ,ןקעדפיוא קלאפ ןראפ םישעמ עכעלדנעש

 5 "ןרעוו ןפָאלשטנַא לָאז קנַאדעג רעיירפ רעד ןזָאלרעד טינ לעװ ןוא ךַאװ

 טינ טעוו ןָאט שידלעה ןייז זַא ,קנַאדעג רעד טקראטש רעטכיד םעד

 ןיימ זַא --- ,רעטכיד רעד טרעלקרע --- ,רעכיז ןיּב ךיא,, .ןרעוו ןסענרַאפ

 .ץניימ ןביולק ןעמ טעוו טשרוד טימ ןוא ,ןרעוו ןסענרַאפ טינ טעוו דיל

 .8 "ןטָארטענ סיפ יד טימ טציא ןרעוו סָאװ ,ןזרעפ

 -טימ ןקיצנייא- ןייא טאהעג סיסנַארפ בקעי טָאה עילַאטיא ץנַאג ןיא

 רעדורפ ןייז ןעוועג זיא סָאד ןףמַאק ןקידתונשקע ןייז ןיא רעפלעה

 ןיא ןטסקרַאטשמַא ןעוועג רעטכיד סלַא ןיא סיסנַארפ ?אונמע .לאונמע

 ,105 ,ןטרָאד 1

 !115 ,ןטרָאד 2
 ,י.סלקתהו ילע ונעלי רוע -- ואמצ קשעו הנטש ימיל ףוע דוע

 יוסכתי ימד ליעמב ןרע יכ םג -- םלעפ ישובמ םמע ןיעל ךעא
 .סנש לילו םוי יפיעס ינתמ -- ןויערה ןיעל הניש הנתא אל

 וספדוי רינ לע רכול יִּכ ףא -- םולהי לע קוקחל םיואר יריש ;ןטרָאד 3
 הסמה םיטכ םויה רשא ילמ -- ואצמי אֹל לבא םוקלל ואצי דוע

 םייקמ זייװלײמ רָאנ יא ,ןיעװ םכעלטנפערַאפ ןלעװ רעדיל ענייז זַא ,גנונעּפָאה ןייז

 טניפעג (םקורדעג םינ םציא ןיִּב ךָאנ ליימ רעטסערנ רעד) גנולמַאז:רעדיל ןייז ,ןרָאװעג
 ,(2/ ,1840 ,"םּועּפַארעס} עז) קעטָאילּביּב רעררָאּפסקָא ןיא ךיז
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 יד ןגעק עמעָאּפ סרעדורּב ןייז יו םעדכָאנ .1|טעלפמַאּפ ןוא ןעמַארגיּפע

 -עג טנערברַאפ םינּבר רענַאוטנַאמ יד ןופ לעפַאּב ןטיוא ןזיא ,םילּבוקמ

 וכו, טעלפמַאּפ ןקידנרָאצ ַא טימ ןטָארטעגסױרַא לאונמע זיא ,ןרָאװ

 רענרע ןענייז ייז זַא ,םינּבר עקיזָאד יד טקידלושַאּב רע ּוװ ,''יעמש ינבל

 ןוא קלאפ םנופ ץלָאטש יד סיפ יד טימ ןטערט , ייז לייוו ,ותדעו חרוק ןופ

 ; "ןּביולנ ןתמא ןופ תודוסי יד ןרעטשעצ

 ?חרק תיעסל הלא ךירעא המ

 וסאמ דבל םרמע ינב המ ה

 ;חרוא ןוצורי ףוס ףוס ךתרשלו

 וסמר ךמע תוזעּב הל א

 חרוטל יהי םהל ךדבוע לכ

 ,וסמר ךתד הב דופיה דע

 ןטעלפמַאּפ ןּבירשענ לאונמע ךיוא טָאה רעדורּב ןייז טימ ךיילג

 טָאה תורוד עקידנעמוק יד רַאפ ןוא ,םיברוקמ ענייז ןֹוא יבצ-יתּבש ןנעק

 רופס ,, גנוגעווַאּב-יבצ-יתּבש רעד ןופ גנוּבײרשַאּב עצרוק ַא טסַאפרַאפ רע

 8 רעדורּב ןייז ןופ טיוט ןכָאנ .* ''רוציקּב יתזעה ןתנו יבצ יתּבש השעמ

 בקעי סָאװ ,ןעמַארניּפע ןוא ןטעלפמַאּפ עלַא טלמַאזעגפיונוצ לאונמע טָאה

 ענייז ייז וצ ןבענענוצ ,יבצ-יתּבש םעד ןנעק ןבירשעגנ טָאה סיסנַארפ

 ,"חדומ יבצ,, ןעמָאנ ןרעטנוא קרעוו ץנַאנ ַא יז ןופ טכַאמענ ןוא ענענייא

 .+ ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ טייצ רעיינ רעד ןיא זיא סָאװ

 .רַאפ ןײז טָאה סָאװ ,ןצמק ַא ןגעק םַארגיּפע ןייז רימ ןעגנערּב רעטסומ םלַא 1

 : ןרָאװעגנָא ןגעמ

 ולספ השע בהז סיכ -- ולסכ בהז לא םש לבנ

 ,(7 ,"םיתפש קתממ) ול סיכ ןיא יכ ולטיכ דוע ןיא -- ולסכ בורבו ,םיכה דבא

 .1885 ,'די לע ץבקע ןיא טכעלטנפערַאּפ 3

 ןוא ןרָאי רעקילדנעצ ףיוא רעדורּב ןייז טּבעלעגרעּביא םָאה םיסנַארפ לאונמע 8

 | ,ה"י ןט'8 םנופ גנַאפנָא ןיא ןּברָאטשעג זיא

 .נַארפ בקעי טקורדעגּפָא ךיוא זיא טרָאד .128--97 ,1885 ,"רי לע ץבקנ ןיא 4

 רעשילַאקיומ רעשידיי רעד רַאפ טסַאּפרַאֿפ טָאה רע עכלעװ ,עסעיּפ עניילק ץנַאג ַא םיס
 .ַאק ַא :םױרַא טרָאד ןטערט ןשזַאנָאסרעּפ םלַא .ץנערָאלּפ ןיא ,"יטנַאלענַא, טפַאשלעזעג

 םונהיג ןיא טכַאמש סָאװ עּפורג ַא ,בוט-רצי ןטימ ערה:רצי רעד ,דניק ַא ,רעגניז עלעּפ

 קרעװ ַא טסַאפרַאפ ךיוא טָאה סיסנַארּפ לאונמע ,ןדעג ןיא םור סָאװ ,עּפורג ַא ןוא

 1892 ןיא ידָארּב ,ח ךרוד םכעלטנפערַאֿפ) 'םיתפש קתמא קירטעמ רעשִיערּבעה ןגעוװ

 יד ןופ רעריל עקינײא ,(רעדיל עמכעלטנּפערַאפ םינ ךָאנ עקינייא םלאונמע םימ ןעמַאזוצ

 לוקא גנולמַאז:רעדיל רעד ןיא מקֹורדענּפ} ונרעּפיּפ םהרבַא טָאה סיסנַארּפ רעדירּב

 | | ,(1846) "בנוע



 261 ןדי ייב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעטנַאמרעד ןיוש רעירפ רעד ןעוועג ןיא טינש רעדנַא ןַא ןופ רָאנ

 -רוּפשַאש ןרהַא ןּכ בקעי -- גנוגעװַאּב-יבצ-יתּבש רעד ןופ רעננעק רעטירד

 -רעדנַאװ ַא טריפעג רע טָאה ,(1610 ךרעב) ַאנַארוא ןיא ןרָאּבעג .שַאט
 טָאה 1646 ןיא ;ןעסמעלעט ןוא ילָאס ,ץעפ ןיא בר ןעוועג זיא רע ;ןּבעל
 ןוא טזיײלעגסיוא דלַאּב םיא טָאה ןעמ רָאנ ,ןעגנַאפעג ןעמונעג םיא ןעמ

 טיילנַאּב רע טָאה 1080 ןיא .םַאדרעטסמַא ןיא ןיוש רע זיא 1081 ןיא

 טקיש םורָא רָאי ריפ ןיא ,ןָאדנָאל ןייק עזייר ןייז ףוא לארשי ןּב השנמ

 םעד וצ נָארטפיוא ןשיטַאמָאלּפיד ַא טימ אקָארַאמ סיוא ןאטלוס רעד םיא

 רעד ייּב םכח ַא ןופ ןטסָאּפ םעד רע טמענרַאפ 1004 ןיא ,ףיוה ןשינַאּפש

 -תּבש יד ןעוו ,םורַא ראי ַא ןיא ןוא ,ןָאדנַאל ןיא הליהק רעשיזעגוטרָאּפ

 ןיא בר ןהש רע זיא ,ןערכ ןלופ ריא ןיא ןטלַאהעג טָאה גנוגעװַאּב-יבצ

 .קיור רע טָאה !ןּבעל גנַאל ןייז ןופ רָאי 28 עטצעל יד זיולּב .גרוּבמַאה

 | ,םַאדרעטסמַא ןיא טכַארּברַאפ
 ,הלּבק סעירול ןופ רעננעהנָא רעסייה א ןעוועגנ זיא שַאטרוּפשַאש

 ןרעוו סָאװ ,תואלפנו םיסינ עֶלַא ןיא המילש הנומאּב טּביולגעג טָאה ןוא

 ןֶּב השנמ ןופ רָאטקערָאק רעטשרע סלַא ,''י"ראה יחבש , ןיא טלייצרעד

 ןייז טרָאװסולש ןלעיצעּפס ַא ןיא סיוא רע טקירד ''םייח תמשנ,, סלארשי

 -תיוא קיצנוק יױזַא טָאה רפס םנומ רעסַאפרַאפ רעד סָאװ ,תולעּפתה סיורג

 ,"תושפנ לונלנב המכח תומולעת,, יד טקעדעג

 ,טצנאטענ ןעמ טָאה תוליהק עלַא ןיא ןעוו ,1006 ןיא ,ךָאד ןוא

 -רוּפשַאש ןזיא ,חישמה ךלמ,, םעד טפירנַאּב דיירפ טימ ןוא טלּבויעג

 טינ ּפָאק םעד טָאה סָאװ ,עּפָארייא ןיא בר רעקיצנייא רעד ןעוועג שַאט

 ינאו,, .םיטש רעקידנענערָאװ ןייז טימ ןטָארטעגסױרַא קיטומ ןוא ןרָאלרַאפ

 -קילנמוא רעד ,ךיא ןוא -- 'םיעתמ םעה ירשאמ יכ יתיאר האר יינעב
 טלייצרעד ,ןעשזדנָאלּב ןעוט קלָאפ םנופ רעריפ יד יוו ןעזעג ּבָאה ,רעכעל

 רע טָאה ,?בוקמ ןוא רעקיטסימ ַא ןיילַא .,* שַאטרוּפשַאש טרעטיּברַאפ

 ,עליפ, ױזַא יו עטכישעג רעד ןופ ןטקַאפ עקירעיורט יד טקנעדענ ךָאד
 טכדנַאװרַאֿפ ףױס םוצ ןענייז ,םיחישמ רַאפ ןּבעגעגסיוא ךיז ןּבָאה סָאוו
 םעד , ןעזענ יבצ-יתּבש םעד ןיא ךיוא טָאה רע .''םיחידמ ןיא ןרָאװעג
 ךָאנ ןעוועג רעּבָא זיא ענַאל ןייז ,"לארשי קלָאפ ןצנַאג ןרַאפ ףגניןבא
 -טנע ,ייז יו ,טנָאקעג טינ טָאה רע .סיסנַארפ רעדירּב יד ןֹופ יו רערעווש
 סָאד סָאװ ,תואלפנו םיסינ עלַא יד ףיוא רעטכעלעג ןוא טָאּפש טימ ןרעפ

 ערעררָאּפ יד עז) 1698 ןיא רעטלע ןפיט ןיא ןּברָאמשעג זיא שַאטרוּפשַאש 1

 .("בקעי להוא, ןיײז ןופ עּבַאגסױא רעטשרע רעד וצ

 1867 עּבַאנסױא) 'ב "מע ,4 ףד ,'יבצ לבונ תציצא *
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 טָאה רע .םיאיבנ ענייז ןוא חישמ םעד ןגעוו ןלייצרעדרעּביא טנעלפ קלָאפ

 סָאד זַא ,ןזייוורעד וצ טסיילפעגנ זיולּב ךיז טָאה רע ,טנקיײלעגּפָא טינ יז

 , ארהַא ארטיס רעד ןופ ףליה רעד טימ טעשענ סָאװ ,ףושיּכ השעמ זיא

 טציטשעג ךיז ןּבָאה רעפלעהטימ ענייז ןוא יבצ-יתּבש סָאװ ,רַאפרעד אקווד

 רעשיחישמ רעד ןיא שַאטרוּפשַאש טָאה ,רהוז ןפיוא ןוא הלּבק רעד ףיוא

 תמכח,, רערעייט ױזַא םיא רעד רַאפ רַאפעג עטסערג יד ןעזרעד גנונעװַאּב

 ןעוט -- שַאטרוּפשַאש ךיז טנָאלק -- רהוז םעד ןופ דייר יד, ,''רתסנה

 ןעוט םישעמ עשירעלּפערּפ ערעייז ,ןצומשַאּב ןניל טימ םיעשר עקיזָאד יד

 סיורא טערט רע ןוא 2 ''ןריצַאּב םירפס עקילייה ןופ ןטַאטיצ טימ ייז

 תורכיש רעד ןגעק רע טפמעק -- רעקיטסימ ַא ןילַא ;ןעלַא ןנעק רענייא

 טָאּפש ןעמ .ןפדור םיא טוט הליהק ענענייא ןייז .םעיזוליא עשיחישמ ןופ

 ןעמ תעשּב ןייטשפיוא לָאז רע םיא טגניווצ ןעמ ,ןלוש יד ןיא םיא ןופ

 רע ,םיא ןופ טרעדָאפ ןעמ ,'חישמה ךלמ,, םעד ''ךרּבש ימ,, ַא טכַאמ

 .חישמ ןוא לאונ רעתמא רעד זיא יבצ-יתּבש זַא ,ןענעקרענָא ךעלטנפע לָאז

 טסישעצ עיגרענע סיורנ טימ .ןרָאלרַאפ טינ טומ םעד רע טָאה ךָאד ןוא

 ןופ תוליחק ישאר ןוא םינּבר עקידנטיידַאּב עלַא וצ םיזורכ ןוא ווירּב רע

 ףיוא ןָא טזייו ןוא טנרָאװ רע ;* תונידמ ןוא רעדנעל ענעדיישרַאפ

 ננונעװאב-רעשייבצ-יתבש רעד ןיא טקעטש סָאװ ,ראפענ רעסיורג רעד

 -ענ ךיז טָאה רע עכלעוו וצ ,םינּבר יד ןשיווצ .ץֹוּביק ןשידיי ןצנַאג ןרַאפ
 ,רעננעהנָא עסייה סיבצייתּבש ליפ רעייז ןעוועג רעֹּבָא ןענייז ,טדנעוו

 -ענ םיא טָאה ןעמ :ןרעפטנע עזייּב רעייז ןעמוקַאּב שַאטרוּפשַאש טָאה

 טעשַארטסענ םיא טָאה ןעמ ,סערעט טכַאמעג ןוא םיא ןופ טכַאלעג ,טלריז
 תרדה קיניוו טימ טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ףָארטש רעננערטש ַא טימ

 ןיילק ַא יו ןיּב ךיא, .4 יתזעה ןתנ איבנ םעד ןגעוו טדערעג דובּכה

 רע .שַאטרוּפשַאש ךיז טנָאלק 2 'דנַאל ןצנַאג ןיא לדנרעק ןרָאלרַאפ
 / ןלַאירעטַאמ עלַא תורוד עקידנעמוק יד רַאֿפ סיילפ סיורנ טײמ טלמַאז

 תיּב 7, ןופ ''ןועניש ןשימעדיּפע, םעד ענונּב תועידי עקיטיינ ןוא

 .ענ ןענייז םיסינ םיבצ:יתּבש זַא ,רעמרע ערערעמ ןיא "יבצ .לבונ תציצ, עו 1
 יד ןופ רעסַאפרַאֿפ רעד ךיוא םרעכיזרַאפ ,שינעדנעלּברַאּפ ןוא ףושיכ השעמ ךרוד ןעש

 ,ןטרָאד עז) "תואנקה תרות ןייז ןיא טכעלטנפערַאפ םָאה ןדמע בקעי סָאװ 4,ןרַאומעמ

 ,((ו"א 10 9 8 85

 ,94 , יבצ לבונ תציצא 2
 ,אילאמיא ,ןילופו זנכשאל םיבתכמ יתיצרחפ ;ןײלַא טלייצרעד שַאטרוּפשַאש 5

 ,"אידוס ,םירצמ ,איקרוט

 ירבד הזבמו רבועל ינונד המצע הלילה התואבו; : "יבצ לבונ תציצ, ,עֹו 4 |
 ,"ןתנ איבנה

 ,"ץראב ידיחי היגרג ימצע תא יתיאר םג; :30 ,ןטרָאד פ
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 1203 ןדיי ייּב רושַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעכייר רעד טָא ןוא .(טייצ ןייז ןופ גנונעװַאב רעשיחישמ רעד) '!?ארשי

 טָאה ןוז ןייז ןוא טלמאזענ טָאה שאטרוּפששש בקעי סָאװ ,לָאירעטַאמ

 רענייא סלַא גָאט ןקיטנייה זיּב טניד ,(1187 ,םַאדרעטסמַא) טכעלטנפערַאפ

 -ובציתּבש רעד ןופ עטכישעג רעד עגונּב םירוקמ עטטקיטכיוו יד ןופ

 | ,גנוגעוװוַאּב

 טביוה ,,חישמה תומי, יד ןופ טעּפמיא ןקידתובהלתה םעד ךָאנ

 ןוא ,ץוּביק ןשיניטסעלַאּפשיקרעט םעד ןופ הדירי יד ןָא ךיז שיטקַאפ

 -ענירוטלוק רעד ןיא עלָאר עכושח ַא ןליּפש וצ ףיוא רעטייוו טרעה רע
 םעד ךָאנ -- .הקד הממד לוק שער ירחא,, .קלָאפ ןשידיי םנופ עטכיש
 טרעוו ''חישמה תומי ,, יד ןופ זַאטסקע ןשימרוטש ןוא רעדליּפעג ןקידשער

 טליפ סע .חרזמ ןטנעֶאנ םנופ ץוּביק ןשידיי םעד ןיא ליטש קידמלוע-תיב
 סע .טײקנענַאטשענּפָא ןוא רעווילנ ןופ רעפסָאמטַא עקידנקירד יד ךיז
 ;ףמַאק-ןעעדיא רעד ןּברַאטשעגּפָא זיא םע ;םעטָא רעקידעּבעל סיוא טלעפ
 .,רעשיקנערפטלַא רעּבלעז רעד ןוא ןייא ןיא טרענייטשרַאפ יו זיא ץלַא

 עטמאהקנארק עטצעל יד ןליפַא .עזָאּפ רעטנשריעג וניתובַא תֹובָא ןופ

 -קרעמַאּב ךיז ןכַאמ גנוגעוַאּב רעשִייבצ-יתּבש-שיחישמ רעד ןופ ןעיײװכָאנ
 ןופ דנַאלסטרוּבעג םניא טינ ,חרזמ ןשינעמלסומ םעד ןיא טינ ןיוש רַאּב
 -פוק רעשידיו ןופ רעטנעצ ןרעדנַא םניא טרעיינ ,הלּבק רענַאירול רעד
 םעדכָאנ ,םוטנריי עשידרפס סָאד .ץוּביק ןשיליױּפ-שטיײיד םעד ןיא -- רוט
 ,יבצ-יתּבש םעד דנַאל-חרזמ ןיא ;ןרָאּפיטנַא ייווצ יד ןרָאּבעג טָאה סע יו
 רעדנידנַאּב ןשינואנ םעד -- עּפָארײא ןופ עלעקניוו ןלערוטלוק ַא ןיא ןוא
 םִא טערט --- ,ןעזָאניּפש ךורּב ,םענַאּבטלעװ ןשיפָאזָאליפ םעיינ םעד ןופ

 -פינדנע טייג רוטלוק רעשידיי ןופ עינָאמעגעה יד .דנורגרעטניה םעד ןיא
 םעד ןגעוו .םוטנדיי ןשיליוּפ-שטייד םוצ --- םיזנּכשַא יד וצ רעּביא קיט

 .עטכישעג רעזנוא ןופ דנעּב עקידנגלאפ יד ןיא
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 1 מונ ענַאלייּב
 (ו"א 56 'ז עז)

 ,השורי רעשירַארעטיל סנואיל רסימ הדוחי ןגעוו
 "טנפערַאפ טינ ךָאנ סנואיל רסימ הדוהי ןופ ןטּפירקסונַאמ ייווצ

 -ַאק רעקָארט יד ייּב ןענופעג טייצ ערעגנעל א ךיז ןּבָאה קרעוו עטכעל
 -נרעלעג רעטסּוװַאּב רעד ייז טָאה ךעלניישרָאװ .טנעה יד ןיא ןעמיאר

 וו ,עטיל ןייק עילַאטיא סיוא ךיז טימ טכַארּבעג ַאידנַאקמ ר"שי רעט

 סיוא .ןעמיַארַאק עקירינַאבנפיװ עקינייא טימ טעדניײרפַאּב ךיז טָאה רע

 ייז ןופ םענייא ;שטיווָאקריפ ןעמוקַאּבסױרַא ןטּפירקסונַאמ יד טָאה קָארט

 ךייבתּכ םעד טָאה טיוט סניפ ךָאנ ןוא ,ןיפ .י .ש ןבעגענרעביא רע טָאה

 ןיא ייזוס ןשיטַאיזַא ןיא ךיז רע טניפעג טציא ןוא דנַאלדירפ טפיוקענּפָא

 רעטשרע רעד ןיא ךיז טניפענ טּפירקפונַאמ רעטייווצ רעד ;דַארגנינעל

 .קעטָאילביּב-הכולמ רעדארגנינעל ןיא (442 'מונ) עיצקעלַאק-שטיוװַאקריפ

 ,4' ןיא רעטעלב 124 סיוא טיײטשַאּב טּפירקסונַאמ רעטשרע רעד

 ,"ךיּפכה תנבל, קיטַאמַארג סנואיל טמענרַאפ רעטעלּב 86 עטשרע יד

 .קרעו סָאד .'םיפוצ תפונ , ןייז ןיא טנַאמרעד רעסַאפרַאפ רעד עכלעוו

 םיקרּפ ,םירעש ןיא טלײטעגנייַא ןרעוו סָאװ ,לייט ייווצ סיוא טײטשַאּב

 עליפ ,(םינמיס ו"'לק ,םיקרּפ ב''כק ,םירעש א"י ,םיקלח '3) םינמיס ןוא

 ;'ןואיל םכחה רמא , עזַארפ רעד טימ קרעוו םעד ןיא ןָא ךיז ןּבייה םינינע

 סנואיל דסימ ןופ רענייא ןּבירשעג טּפירקסונַאמ םעד טָאה טנייש סע יו
 ףיוא .ךַארּפש עשיערּבעה יד טנרעלעג םיא ייּב ןּבָאה עכלעוו ,םידימלּת
 ייווצ עקידנגלָאפ ךיז ןעניפעג ''ריּפסה תנבל , ןֹופ טַאלּב רעטצעל רעד
 :1 ןטפירשוצ

 לולאב ח"יב הכאלמה תאזמ רפסה חוב ונלבנחש המ םלשנו (א
 .ןמא םיחצנ חצנלו דעל לאה םש 'תשיו 'תי (1484) ד"'יר

 ,רעּבײרשּפָא םעד דימלּת םעד עמייװצ יד ,רעסַאּפרַאֿפ םעד םרעהעג עטשרע יד 1
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 ללוכה םכחה ורבחש ריפסה תנבל תכאלמ שרוקה תדובע לכתו (ב

 ץ''י ןואיל 'יסס הנוכמה הדוהי 'ר ברה ירומ דובכ יהלאה ףוסוליפה

 השמ ר"כב ו"רשי ?אינד ינא ויתבתכו ,ו'רשי אפורה לאיחי ד''הכב
 ו"רשי יצנפ באוי ד"כב םהרבא כ"'מ יביבחל (?אראריפ) ריטמ כ"'הלז

 'ד ,(1488) חרז ךילע 'ד דובכו תנש ןויסב 'ג 'ה םֹוי םויה ,יטנקירמ

 ּוב םיקתיו וערז ערזו וערזו אוחה שדוקה ירפס ראשבו ֹוב תונהל וחכזי

 ,ר'יכ ןמא תורודה לכ ףֹוס דע 'וכו רטס שומי אֵל 'יתכד 'רקמ

 סנואיל ןעמענרַאפ טפירקסונַאמ םנופ רעטעלב 0 עקידרעטיייוו יד |

 ןטלַאהעג טָאה ןואיל סָאװ ,(ןענָאמרעפ) םישורד ןעייג ךָאנרעד .םיטויּפ

 .תוליהקה ישאר עשידיי יד ןופ רָאפנעמַאװצ םעד תעשּב ענָאקנַא ןיא

 םכחה רבחש ינומרסה ולא, :טפירשוצ עקידננלַאֿפ תודע טנַאז םעד ןגנעוו

 ץ"'י ןואיל 'יסמ הנוכמה הדוהי 'ר ברה ונרומ דובכ יהלאה יפוסוליפה

 ,"אנוקנאב חפ ינואיסולקנוקה ןמזב וידימלתל

 ןופ טמַאפרַאפ ,הטיחש תוכלה ןעמענרַאפ 104--100 רעטעלּב יד

 פלוכה םכחה םרבח ,רֹוציקב תוקידבו תוטיחש תוכלה ולא, ;ןואיל רסימ

 הנוכמה הֹדֹוהי 'ה ברה 'ונרומ דובכ ערמ רסו 'ד ארי יהלאה ףוסוליפה

 ,"אפורה ?איחי ר"מכב ןואיל ריסמ

 -רַאפ (154--109) טּפירקסונַאמ םנופ רעטעלּב קיסיירד עטצעל יד
 תורעה יד .הרות ףיוא שוריּפ סנ'במר םוצ תורעה סנואיל רסימ ןעמענ

 'ר ברה ר"כ רבחש שוריפה הז, :גנוקרעמַאּב עקידננלָאפ טײלנַאּב

 הלאומ ליחתמו ן"'במר שוריפ לע ו"צי ןואיל ריסמ הנוכמה הדוהי

 : ."םיטפשמה

 -שטיווָאקריפ רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעטייווצ רעד

 טפירשּפָא ןַא זיא סָאד .4 ןיא רעטעלב 190 סיוא טייטשַאּב ,עיצקעלאק

 --- .'יפוי ?לכמ ,, קרעוו טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ טייווצ ַא סנואיל רסימ ןופ

 ןטשרע םעד ָאד ןעגנערּב רימ .קיגָאל ןופ דומיל םעד ןיא ריפניירַא ןַא
 -רַאפ ןרַאפ שיטסירעטקַארַאכ רעייז זיא יז לייוו ,עדעררָאפ רעד ןֹופ לייט

 : םענַאּבטלעװ ןייז ןוא רעסאפ

 םלוע דע ךמש יתארק --- יפוי ללכמ תינכת םתוח
 םלענ ?כ תילכת לא אובל --- קדצ ינזאמ ףסכ ףרצמ

 ,םלכ לע תילע התא -- ליח וׁשע םעב הברה

 וכנא :ןואיל רסימ חנוכמה הדוהי ןמאנה בהואה ןטקה דבעה רמא

 םיכסי םא ףרבתי ומשל תויתמאה תנשהו הלהת תיב תונבל יבבל תא

 .תנומאה תותלד ביצהלו םימיה תירחאב םידבכנו םירקי םינינעב ידיב

 םיאיבנה ירוחב םתבצחו םיידותה םירופסה ידומע לע היטבש תונפ ןנוכלו



 460 ןדיי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ונפי הגשהה תולכיחו תוקדוצה תועדה שדסמ יל וׁשעו תומלש םינבא

 לע ןנוכא ילכש ירתמו רקש ירבדב ועשי לאו יבשחמ ירקחמ ?כ םחילא

 ,םכותב יתנכשר םהינפ

 .ןגתרות ישנאמ ןודבאה תדוצמב םיוחאנה תצק יתיארש המל

 םתמוח ורהמי תורוצב םירע דיחכחל תיחשמ טםתבשזחמ וננוכ םיפטלפתמח
 / תתל ֹובְׁשחְו וניבי אלו ועדי אלו םֹּבל הבוגבו םתקזחב בוכבו רקשב

 ויטמשמו םיתפומה יכרדב וכלהת' הכשחבו ץראבו םימשב םיתפומ
 העמשש המסלו ,תולקלקע תוחרא ורחב שדקה חורב םירנדמפה ירוטסנו

 הטיבאו םתֹובשחמ יפל םישרקתמה םירהטמהו םבלמ יאיבנל כ"ג ינזא

 יטשפ תצק לע םנעשהבו םױא שפנל םיאמט המה רשא םהירמא ןוכמב

 ונאצמ ורמאו ,ורתסנ רקשבו לבהח ירחא תכלל הלילע וביעתח תושרדה

 ךשמי יכ הכחמה ירשאו ריפוא םתכב הלוסת אל הזומר האלפנ המכזח

 ארובה לע ןכ אל רשא םירבד ואפחיו ויתובשחמ תבחב (?) תוססה תוברע

 תנגרדמב רבדה היה רשא לכו ,בר (4) יולע םילכסה ןוימדכ 'בתיו 'בתי

 ,םיענ המו בוט המ הנה ורמאיו םתולכסל םהל ברעי רתוי לוטבהו ענמהה

 תוארמ חט רשא בלחמ ילומגל וארקי תוימוה שארבו םניי םינינת תמח

 העשרה תאזו ,תיכוכזו בהז ונכרעי אל יכ אלמ ףסכב ֹורבש וכ5 :םהיניע

 ןלק םהינפ ןאלמי ,רימש ןרופצבו לזרב טעב םירפסב הובתכ תאצויה

 ושקבי םיאתפח לנר חדכלנ ונמט וז תשרבו הנומאחה קחב תוריפכו תויזחמס

 מו ושעי אל רשא םישעמ ,תואלפנו תותוא שדחלו םיעבט םהב תונשל
 ..המכחל םהל יהתֹװ ןושירחי שרחה ןתי

 לייט רעטשרע רעד ,לייט ייווצ סיוא טיײטשַאּב קרעוו עצנַאנ םָאד
 .יירד זיולּב רעטייווצ רעד ,םירעש ףניפ טָאװ

 ;ןטפירשוצ יירד עקידננלָאפ טימ ךיז טקידנערַאפ טּפירקסונַאמ רעד

 | ; טפירשוצ סרעסַאפרַאפ םעד (א

 ל5וכו רודחהו תלעותה אלפנ רובחה הז םילשהל 'ד ינרזע הכ דע;

 רובה תלחתהו ..םיקרּפ ג'פו םינמיס א"צ ,םירעש 'ח ,םיקלח 'ב
  'ה םויב ויתמלשחו ק"פל ז'טר תבטב רשע השש 'נ םויב התיה רּבחמה
 םיחצנ חצנלו דעל לאה םש םמורתיו חבתשי ,(1488) ו"טר טבשב ח"י

 .+ דר ךדובכ ןמא

 ןטנַאמרעדנּבוא םעד ,טסיּפָאק ןטשרע םנופ טפירשוצ (3ּ
 | ;לוצירטפ םהױבַא רעלעטשטפירש

 יכדרמ ר"כב םהרבא נוכמו החפשממ ריעמס ריעצה ינאו

 נומ לודנה ורבח רשא דבכנה רטסה הז יתבתכ ילאצניווארפ ?וצירפ

 םיחאל ויתישעו ןואיל רוסימ ה"ה םיענ ףא הפי םיעדמה ראפ םינושה

 בקעי 'רו ןואיל 'ר םה אלה ,,.םחיאצאצ תוולח םע 'ד יכורב ערז םיבידנה
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 םנוחי וימחרב םשה (1411) א'"לר תועובש אצומ ויתמלשהז ,ו''צי יצרונמ

 הניבו הקל םדמליו לעופה לא חכה ןמ הבוטל םתנווכ איצוהל םכזיו

 "'םלוע לאל חלחת םלשנו םת .חנפ לכב והרמשיו הנצ ול םיקי םינוא ןיאלו

 | :טטיּפָאק ןקידרעטעּפש םנופ טפירשוצ (נג

 חור העור ,אימיכח ילגר תופכל ךרדמ ,אירבח ןמד ריעז ינאו,

 רמסה תרקי תנפ יתֹוארב ,באתו ףסוכ תוינויע תובוט לכלו ,באושו ףאוש

 םיב תנתונה ,הכוראה הכאלמה תולובחתה יללכ ינימ לכב ?לוכ הזה

 םינוילעה םינויעה לא החנהו העצה איה רשא הכורדו הלולפ ךרד תונובתה

 החמשאו הלינא םויה הז יתרמא ,הכורב תירחאב החלצהה םיגישמח
 ויתואיבה יתרות רדח לא בר קשחב ,ודבע ןֹוצר קיפה יכ ,ודסחב
 םיתעח ןמ תעל אצמי יכ ידפס תביתב אצמנב ותויחל ויתקתעה תודימתבו

 תואיצס שחכוי אל בבוסמה אצמ הב יכ הב לכ רסחי אל ירדנ םלשי

 תנש לולאל ג"י 'א םוי יסורטד ק"קב הפ יתכאלמ תמלשה יהתו .הבסה

 ןב והישאי םאנ .ק"פל ךעבש ךשפנב םיבנע תלכאו וילע ןמיסהו ב"צש
 ,"ק''וצז ירזע הדוחי ר''רהומ א''אל

 ןּכירשעג זיא טּפירקסונַאמ רעד זַא ,תודע טגָאז טפירשוצ עטצעל יד

 ,16892 ןיא קָארט ןיא ןרָאװעג

 2 מֹונ ענַאלייּב
 (78 םייז עז)

 'םינשה חוכיוה,, קרעװ ןשימעלָאּפ םעד ןגעוו
(12150014400 14686818 06), . 

 קרעו טכעלטנפערַאֿפ רעטסנימ ןאיטסַאּבעס ךרוד ,עקיזָאד סָאד

 קרַאטש ?אקיטאמארג ןוא םענעפלָאחַאבמוא רעייז ַא ןיא ןבירשעג זיא

 -טריפעגנ טרעוו סע ןכלעוו ןיא ,ליטס ןֹוא טרא םעד .שיערּבעה ןטזיירגרַאפ

 סָאמ רעקידננינעג ןיא טריזירעטקארַאכ ,חוּכיו, רעזעינילער רעד

 : ריפניירא רעקידננלָאפ

 םנו םינושמ םירבד לע ףצחה ידוהי םע ירצונה רבדמ הזה רפסב ,,

 שרג םיהלא רחאמ ,םהידיב תויעט תולודגו תובר יכו םידוהיח תנומא לע

 אב רׂשא חישמב ןימאהל ונַאמ יכ אקווד םהיתואטח רובעב וינפלמ םתוא

 ןיא ותלֹוזו וב ןימאמ רשא ותאטחמ םדא ?כ תא לואניו הזה םלוע לא

 'ף5 שודקס םע םה ֹוב םינימאמש לבא ,ץראבו םימשב הטחמו העושת

 א םידוחיה רחאמ הנהו .חלונס םעל ול תויהל םשה רחב רשא ןיהלא
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 בכלה ךשחב 'לפיו תימלוע תולנב ואב ונחישמב ןימאהלו ?בקל7 וצר

 הנשב לזב ריעב הפ בתכנ ,ה'יא הזה רפסב תאז עידוא ינאו .הזח םויכ

 .(1899) "ירשת שדחל צ"'ר ק''פל םלועה תאירבמ

 ,תודוקנ טימ טקורדענ זיא קרעוו עצנאנ סָאד

 3 'מונ ענַאלייּב
 (78 םייז עז)

 ,"הנמא רפס ,, ךוּב ןשירענָאיסימ םעד ןגעוו

 עשיפַארנָאילּביּב עסיורג יד וצ טרעהעג ''הנמא רפס,, רעד ךיוא

 / רעד סָאװ ,רַאלּפמעזקע םעד טימ טצונַאּב ךיז ןּבָאה רימ .ןתואיצמה-רקי

 .ייזומ ןשיטַאיזַא רעדַארגנינעל ןיא ןענופעג טָאה רעניוו .ש ףַארנַאילּביב

 טסיערּבעה ןטנַאקַאּב םנופ עדעררַאפ יד תומילשּכ ָאד ןעננערּב רימ

 -עפלָאהַאּבמוא ןוא רעּברַאה ריא טימ עדעררָאפ עקיזָאד יד ?ייוו ,סויגַאפ

 ןטסיערּבעה עכעלטסירק יד ױזַא יו ,תודע ןטסעּבמַא טגָאז ךַארּפש רענ

 טינ ךָאד ןליוו ןטוג ןוא סיילפ ןצנַאג רעייז ייּב ןענייז טינש ןטלַא םנופ

 ןוא טסיײג םעד ןיא ןעננירדוצניירַא םייוו ױזַא ףיוא תלוכיּב ןעוועג

 ןוא יירפ דנַאטשמיא ןייז וצ ידכּב ,ךַארּפש-לּביּב רעד ןופ טרַאנגייא

 :ןעקנַאדעג ערעייז ריא ןיא ןקידדוצסיוא קיטכיר שיטַאמַארנ

 םכח ילארשי שיא ותֹוא רבח רשא םיענו בוט רקי ,הנמא רפס ,,

 תורומנ תויארב וב חיכוחלו תודוהל םינש המכ ינפל ןובנו

 םירבדבו שדוקח חֹורו ןבו באב ה"בקהב םהל שיש םיחישמה תונומאש

 םיאיבנהו הרותה דוסי לע תבשומ איה קפס ילבו הנוכנו המילש םירחא

 ךילוהְלּו םירועה יניע וב ריאהל הנמא רפס ומש ארק ךכיפל .םיבותכהו

 שולואפ ידי לע יימור ןושל לא ירבע ןושלמ קתענ .םיעותה הרשי ךרדב

 היהת םלוע תאירבמ ק"פל? ּב'ש תנשב הריבה אנזיאב ספדנו שיגאב

 ."םורמ ימשב ןכושה ןוילע םשל דובכו חכשו

 :ןעלטיּפַאק ןעצ עקידננלָאפ סיוא טייטשַאּב קרעוו עצנַאנ סָאד

 ..שדוק חורו ןבו בא תומש שולש ןיד :ןושאר קרּפ
 | .ותירבו ותדל ןיד :ינש קרּפ

 ןנעק קימעלַאּפ עלעיצעּפכ) תובושתו תולאש ןיד :ישילש קרּפ

 | ,(''ןוחצנה,, לעּב םעד
 ,חישמ תאיב ץק ןוּבשחו ןיד ;יעיבר קרּפ

 .םימשל ותיילעו ותתימו וייוניע ןיד :ישימח קרּפ
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 ףבייה ?טיּפַאק רעקיזָאד רעד .םידוהיה םייתפל ןיד :ישיש קרַּפ

 : 'םינָארַאנדיי,, יד וצ טדנעוועג רעטרעוו עקידננלַאפ טימ ןָא ךיז

 םתא המ? :רבדמ ינא רשאל ובישקהו עמשו תכסה לארשי התעו ,

 קנויו ללוע השאו שיא םכל תירכחל םכיתושפנ לא הלודג הער םישוע
 םכידי השעמב םשה תא סיעכהל תיריאש םכל ריתוה יתלבלו הדוחי ךותמ
 םכל תחלשנה הזּב ומייקתנ םתאובנש םיאיבנה ירבדב ןימאהל יתלבל

 רׂשא ויתואלפנבו ויתותואבו וב ןימאהל םתנאמו םכתא עישוהל ומשּב

 ."והומכ ןוזח וא איבנ םוש השע אל רשא םיארונו םיאלפנ םישעמ השע

 סָאװ ,ןדיי יד טימ טריזימעלָאּפ תובושת ו"ט ןיד :יעיבש קרּפ

 | ,(ןעמוקעג טינ ךָאנ זיא חישמ זַא ,ןּביולג

 ,םיתמה תייחת ןיד :ינימש קרּפ

 .חלשנה חישמב ֹונימאי אלש םידוהיה ענומש המ :יעישת קרּפ

 4 'מונ ענַאלייּב
 (96 טייז עז)

 ,לרעּפ ןרעיימ ןטימ השעמ יד
 ,17 ,'.לּביּב .רּבעה,) טננערּב רעריינשנייטש ףַארנָאילּביּב רעד

 -ננלָאפ ''?כשה רוא , ןכעלטפירשטנַאה סהיפלוּבא םהרבַא סיוא (8

 ' ףעקידרעטעּפש רעד רַאפ רוקמ סלַא ןרעוו טכַארטַאּב ןָאק סָאװ ,לשמ ןקיד

 : ןענניר יירד יד טימ השעמ רענערָאװעג רעלוּפָאּפ יױזַא

 התואל היואר יתלב המואה האר ?בא היה תמא ;רמוא רמאי םאו,,

 רימהו םטעמו אבו היתווצמו היקח ףילחהו תרחא המואב הפילחהו הלעמ

 הנושפ תלעמ לעו התלעמ לע הדומ אוה הז רבד רמואה הנה .חבתכמ

 תשלש םֹויהש תמאה לע הדונ ונא ?בא ..2''עב הבתכמ תלעמ לעו

 רבדה קסר תרחאב ןהמ ףוליח ךרד לע אל לבא ונממ תורפח תולעמה

 ךותבו ,ונבל הליחנהל שקבו תדמחנ תילנרמ ולצא אוהש ימל המוד

 חיחתו תילנרמה תלעמ ריכיש ידכ רשועה יכרד ונבל הרומ היהש ןמזה

 ,ויבא תא סיעכהו ןבה אב ,ויבא יניעב הדומח איהש ומכ ויניעב תדמחנ

 ונב דיספי אלש ידכ םדא דיב תילנרמה תתל הצר אל ?באה השע המ

 א5 םא ;רמא יכ רובב הכילשה ?בא ,ויבא תֹא הצריו בֹושי םא ותשורי

 ךוע ?כו הנדיספיש הצור יניא בֹוׁשי םאו הנשריש הצור יניא ינב בושי

 בש אלש דוע לכו ,ול הנלעא דימ בושישכו ירובב הזונג היהת בושי אלש

 היה םהמ דחא ?כו םויו םוי לכב ןבה תא םיסיעכמ ויהו ויבא ידבע םיאב

 וב היה אל יכ ,ששוה היה אל ןבהו ,תילגרמח ול ןתנ ונודאש ראפתמ
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 תילנרמה הלעהו ויבא ול ?חמו בשש דע והוסיעכח ךכ 52 ןמז רחא ,תעד

 ושוכו םהינפ לע ולפנ דימ -- ויבא ידבע וארשכ .ונבל הנתנו רובה ןמ

 הרק ןכ .לוחמיש דע ומע תושעל הברה םהל היהו ןבה ינפל םחירקשמ

 הפ ונל ןיאש ,םב ונפילחה 'בתי םשהש ונל םירמואה תומואה םע ונל

 םלואו ,ול ונאטח רשאכ םשה תא םיצרמ ונחנא ןיאש ןמז ?5 בישהל |

 ןיאש ינפמו ,'וכו ונינפמ ונשיבמ ושובי ונתובש תא ובוׁשבֹו ונבושב

 ,םוי ?כב הילא תולעל םיפצמ ונאש הנרדמה התחואב םויח ןיידע ונא

 רע ?ונירצל םא ונלה :תמאהו הדמחה ימל תדמוע המוקמב תקולחמה

 תמאה ררבתי זאו ונבל הנבישיו רובהמ תילנרמה הלדיו עירכמה אוב

 האנקה רוסתו 'ד םע םיארקנה הל םיוארה הלעבל הדמחה בושתו

 - ולאכ וריבחו וריבח אוה ולאכ ןימה ישיאמ שיא 52 האריו .'וכו הטטקהו

 . "וכו ומצע אוה

 5 'בונ ענַאלייּב
 (119 םייז עז)

 ,"םיניע רואמ,, םיסור-יד ןיא טסקעט םוצ ןטנַאירַאװ ןנעוו
 םרּכ,,) ''םיניע רואמ ,, לעּב ןגעוו טעּברַא ןייז ןיא רעּביא טינ ץנוצ

 -םיוא רעטשרע רעד ןיא זַא ,ןעמָאנ סטרָאּפָאּפַאר .י .ש ןיא (ז ,דמח

 ענעדיישראפ ןיא טסורדענּפָא עלעמש ןייא זיא  םיניע רואמ , ןופ עּבַאנ

 טָאה עּבאנסיוא רעקיזָאד רעד ןופ ןרָאלּפמעזקע ייווצ ןיא ןוא ,ןטנַאירַאװ

 ערעדנַא יד ןיא טלעפ סָאװ ,ץאזּבֶא ןצנאנ ַא ןעזעג אפוג טרָאּפָאּפַאר

 -ןַצּפֶא עלעטש עקיזָאד יד ןזיװַאּב טָאה ןעמ רעדייא רָאנ ,ןראלּפמעזקע
 -רַאֿפ ןרַאלּפמעזקע עקידנפערטַאּב עדייב הפירש ַא תעשּב ןענייז ,ןּביירש

 ןַא ןעזעג טָאה אפונ רע זַא ,ןָא ךיוא טרָאד טזייוו ץנוצ .ןרָאװעג טנערכ

 רבחמ רעד ּווװ ,//םיניע רֹואמ ,, עּבאנסיוא רעטשרע רעד ןופ רַאלּפמעזקע

 טָאה רע סָאװ ,רַאפרעד ,?טיּפַאק ןט20 םנופ ףוס ןיא ךיז טרעפטנערַאט

 ימבח יד ןופ סארמימ ןוא םילשמ עקינייא זַא ,ןזייווּוצנָא טּביולרע ךיז

 ןנָארט ייז לייוו ,ןיז ןכעלטרעוו רעייז ןיא ןעמענ טינ ןעמ ףרַאד דומלּתה
 ,רעּבָא טָאה תולצנתה עקיזָאד יד .רעטקַאראכ ןקידאמזונ ַא טלוּב ץנַאנ

 -גנערטש יד טקידירפַאּב טינ ללּכ ןוא ,ןפלָאהעג סָאװ קינייוװ ,טנייש םע יו

 ןקורדרעביא סיײנַארעּביא טזומעג טָאה יסור-יד .ןרעפס עשיסקָאדָאטרַא

 רע ּוװ ,עלעטש עצנאנ יד ןפראוסיורא ןוא ןגיוּב ןקידנפערטַאּב טעד

 -טימ סצנוצ ךָאנ םורָא ראי 20 ןיא .?"זח ירמאמ עסיוועג טריקיטירפ

 טניפעג ייזומ רענָאדנָאק ןיא ןַא ,ןעװעג עידומ רענדייצ טָאה ,גנולייט
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 -ענּפָא זיא ?טיּפַאק רעטס-20 רעד ּוװ ,''םיניע רואמ , רַאלּפמעזקע ןַא ךיז

 -מעזקע רעקיזָאד רעד .עיצקַאדער רעטשרע רעד טיול תומילשּב טקורד

 ךיוא ךיז טניפעג רעכלעזַא ךָאנ ןרעקיצנייא רעד טינ רעּבָא זיא רַאלּפ

 ןטרָאד ןופ ןוא ,(ןָאסלָאװכ עיצקעלָאק) ייזומ ןשיטַאיזַא רעדַארגנינעל ןיא
 -םיױרַא טזומענ טָאה יסור-יד עכלעוו ,עלעטש יד טָא רעּכיא רימ ןקורד

 ,רעקיטירק עשיקסקָאדָאטרָא ענייז ןופ ןרָאצ םעד ןליטש וצ ידכּנ ןפרַאװ

 'רעוו יד ךָאנ ךיז ןעניפעג ,ןטנוא ןופ 8 הרוש ,'א 'םע ,81 טָאלּב ףיוא

 : תורוש עקידננלָאפ ,'קרפה הזב דוע רוכזנש המ יפכ,, רעט

 התיה אלש ליבשב אלא םילשורי הברח אל :יבתכ לכ 'פ םרמא ןכו,

 ,5ודנ5 ןטק וושהש ?ליבשב :רמוא אקדח 'ר .הזמ הז םינפ תשכב םהל

 בר ?לצא וקיפכסי אל םדבל םהש הארנ םנמא רשא הלאכ םירחא םימעטו

 פיפחה 'פ ימלשוריב ורמאש המ הזכו ,והומכ הברח לע וניקלא דפחה

 ןכו תבשב רודכב הב םיקחשמ ויהש ינפמ הברח רתיב הלודנה ריעהש

 ינפ ןיבלמה תובאד ג"מו ,ביעי הכיא שרדמב התשמה רהב תוריע המכ

 רהוזב םרמא הלאל ףרוציש טעמכו 'וכו ודיב שיש פ"עא םיברב ורבח

 ,..רישאד ןאמ יאה ,וערז ללחי אלו קוספ רומא תשרפו רע יהיו קוספ בשיו

 התימ בייח ורמא דיה ?2 'פ הדנבו ,הבושת ול ןיאש ופיסוה יחיו רהזבו
 לעב לע ןיכרעב שי 'פ ונילפהש המל המוד ,םילילא דבועו םימד ךפושכ
 פע כ"נ וזירפהש ומכ ...תורומחה שלשה ןמ לודג אוהש ומול ערה ןֹושל
 וניה) תבשה תא גנעמה יבתכ לכ 'פֹו ...הבוט הנוכת לע זרזל הדמה
 הלחנל הכוז (המודכו ןמש לישבת ןקתמש ל"פ ויתוכלחב ם''במרה ירבדכ
 ,,, םירצמ ילב

 6 ימונ ענַאלייּב
 (158 טייז עז)

 ,ןטרעפ םעד םולױּפ טסּפױּפ םעד ןופ תוריזג יד ןגעוו
 ;נַאלקּפָא ןַא ןענופעג ןּבָאה תוריזנ ערעווש סוליוּפ טסּפוּפ םעד

 -ערעטניא סרעדנוזַאּב .טייצ רענעי ןופ רוטַארעטיל רעשִיערּבעה רעד ןיא
 -קַא ןַא ןופ םרָאפ ןיא ןּבירשעג ריש רעגנַאק ַא טרּפ םעד ןיא זיא טנַאס
 פאיתוקי ןֹּב לאונמע ןיא ריש ןקיזָאד םעד ןופ רעסַאפרַאפ רעד .ךיטסָאר
 ןובשח ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,לּבוקמ רעטנערּברַאפ א ,ָאטענעוװנעּב סיוא
 ""=הוז , םעד ןקורד םייּב תואצוה יד ןופ לייט ןטסקידנטידַאּב םעד טקעדעג
 אפונ רע 1 .תוהלא תכרעמ ,, סטויח םעד ןוא ''רהוז ינוקּת, יד טימ

 .עװ רעד םיול ןרימיצ רימ) "א !מע ,40 ףד ,"תורודה ארוקע ,ימרופנוק עז 1
 ,(1745 ,עּבַאנסיוא רענַאיצענ
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 תיול , קיטעָאּפ ןוא קיטאמארג עשיערּבעה ןגעוו קרעוו ַא ןּבירשעג טָאה

 טנָאלק קרעוו ןקיזָאד םעד וצ המדקה רעד ןיא ,(1897 ןיא טקורדעג) ''ןח

 -עּפס ַא ןיא ןוא ,דומלּת םעד ןענערבראפ ֹוצ רזנ ןפיוא רעסַאפרַאמ רעד

 ןדיי ןגעק טָאה'ס סָאװ ,תוריזנ עלַא יד סיוא רע טנכער ! ריש ןקעיצ

 סָאד ?ייוו ,''רעניטָאעט , רעד טסּפױּפ רעד ''עלוּב , ןייז ןיא ןּבענעגסיױורַא

 עטסקיטנכיוו יד ָאד רימ ןעננערּב ,תואיצמה-רקי ַא טציא זיא קרעוו עקיזָאד
 | : ןלעטש

 םיברו וילע םיניעלמה ןועב אלא דומלתה ףרשנ אל קפס ילנו
 תונוכבו תובזוכ תועדב םילרח םהינפ ֹוסכ םידהיתמה ץראה ימעמ
 םישנאה לע ןושל וכיראה דומלתה ילעב לע הפ וביחרח רשא םיפוסוליפה
 אלא תושק תורזנ ונילע ורזננ אלו םירשימו טּפשמו קדצ ירבדב םיאבוצה
 סורחה 'ד חבזמ תֹא אפרמ םהידי ופרש םיסיכ ילעּבו רודה יניחנמ ןועב
 םיל רבעמ יתאב יכ יהיו .םיהלא תיב קדב תא קזחל ץרפה לע ודמעי אלו
 יליעמ תא יתערק ידומלת תפרש ינע האר רבגה ינא ינולמ לא הנוקנַאּב
 הלונ ילכ ,תוארל יתלוכי אל תוער !נילע ופמא דוע ישפנ רמב הכבאו
 :יפ יעבמ הניק רישב ילשמ שאו ,יִכל יתישע

 - יתוחנאו יתונוגי -- יתואלת לכ תמר ע

 יתומצעב בקר אנו -- ינוממה ,ינורכע

 יתלונס יתדוצמ --- יתחמשו יבל שוש

 יתכמל ןיא האופר --- וחופרש וחואצמ

 תרמכמב ןיא שרופו --- תרוכ הרגֶא הלמנ

 תרמשמל התיחמל --- הינגד םה םינוכנ

 םירזופמ םייאבו -- םירעובמ ידמחמו

 םיררוצמ םיעקובמ -- ימע ךותב אצמנחו

 תרשאמ שרוד ןיאו -- תראפתו הצרא תמ א
 תרמואו תורכמו -- תאצוי רשֲא לוקל ההא

 םיגחמהו םיביעלמו -- םיגנעמה רטיֵל

 םיניסחו ריסמ ?ידב --- ריבא ךשמנ העורק

 2 ויתוזרכ ףצקו סנב --- ויתוצְראֹו ומע ל5
 ויתוצמו ויקח ושע --- ואלמ וארק ליחב

 תונב תאש תוקרקרי --- תוניצמ תופוע ו5
 8 תונפ לכב ועבכ שיאו -- תרז ומכ דגב ףנכ

 לאינמע :רעטרעװ יד ןופ םײטשַאּב ריש ןקיזָאד םעד ןיא ףךיטסָארקַא רעד 1
 | ע"נ לאיתוקי רמ א"כב

 ,ןלעפַאּב ןוא ןטקידע סטסּפוּפ םעד ?
 ,ּפָאק ןפיוא למיה לעיצעּפס ַא ןגָארמ ףרַאד די רעדעי זַא ,הריג יד
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 םהיתבו םתויסנכ -- םחל ובכע תונומֲא

 1 םה םינותנ םירז דיב -- םימר ומכ ונב רשא

 2 תותבבו תוברחבו -- תותפשאב םתורוגמקר

 8 תותשל יזא הרמ ימכ -- םהל םיאפור םיסואמ

 5 ףסח רבו ןוזמ רחס -- +רשע םינש תיברת תושח

 7 רס רספטו רש תונכו -- ? זעל ןושל --- םתויאר

 8 םה םירוסא --- התשמ קוחצ -- םחיתורשו םתקיני
 9 םהינחב תבשי אלל -- רהנ רצכ ואובי

 10 םירנ וכלה םיברו -- םירכנ ושענ םיּבורמ

 םירה ילע םיאבצנו -- םימי ורבע םתצק

 םידמחנו םע יבידנ --- םידרפסה תֹורצְו

 11 םידע םידמוע םימרש --- עדונ אלה םיונעו

 םתרמשמב טרשע בורב -- םתראפתב םאב ?ו ה

 םתבש םוקמ עדונ אלו --- ופרשנו םש םוָאלת

 םישוח ודלח םישוטנ -- םישנו ףט ם דיח"

 םישרפו םיסוס ילב -- םליצהש רוצ ךרובי

 תורגתחו תומחלמו -- תורצ ימי ינופפא

 תורשהו תוחפטמו -- םיפת שושמ תנש יזא

 ולימרתב שת רשנכ -- ול טיקשהל שיא תחורפ

 ולוקלקב הארי לבל -- טא ךלהו טלקמ ריעל

 יתולנב יתיכבו --- יתיכדנו יִתגֹופג

 יתבישי ורס יפב --- יתוביבס הפ ירענ

 ונואצמ קוצמ רצו --- ינודכל יתונוד)

 ,ינואצי ידימלתו -- תולז םורכ דומל תושע

 ,םישרדמייּתב ןוא ןלוש ןכַאמרַאֿפ וצ הריזנ יד 1 :

 ,םָאטעג עלעיצעּפס ןיא גנורעקלעפַאּב עשידיי יד ןרַאּפשרַאפ ןגעװ 2

 | .ןטסירק ןלייה ןלָאז םירױטקָאד עשידיי טָאּברַאֿפ רעד 3

 רַאֿפ ןעמענ וצ ןסָאברַאפ ןעװעג ןדיי יד ןיא עלוּב סטסּפײּפ םעד םיול 4

 | : ,טנעצָארּפ 12 ןופ רעמ תואוולה
 | ,גרַאװנסע םימ ןעלדנַאה ןרָאט םינ ןלָאז ןריי טָאנרַאפ רעד *

 ףיוא ןּבירשעג ןייז ןלָאז ןטנעמוקָאד ןוא ןטקַא עשידײ עלַא ןַא ,לעּפַאּב רעד 6
 .שינעילַאטיא

 ,עלעטש-סגנוריגער ןייק ןעמענרַאפ ןרָאמ טינ ןלָאז ןדיי םָאּברַאפ רעד ?

 .ןייװ ןיא ןעגנערּברַאֿפ וצ ןוא רענידַאב עכעלטסירק ןטלַאה וצ טָאּברַאפ רעד 8

 - .ןמסירק טימ ןעמַאזוצ רעזייה

 ,תואנח עכעלטסירק ןיא ןטּפעשעג ןריפ ןלָאז ןדיי טָאּברַאפ רעגנערטש רעד ?
 ,דנַאל סָאד ןוָאלרַאּפ טזומעג רַאפרעד ןּבָאה יו ןופ עליפ ,ןענַארַאמ ןגעק תופידר יד 0
 .ַאנ ָאקנַא ןופ םישודק יד 1
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 7 'מונ ענַאלייּב
 | (169 םייז עז)

 ,"ןויזח איג , ןייז ןוא לגי םהרבַא

 ןמ הירזע ןוא וטאקסומ הדוהי ןופ רודדֹּב רעד ,לני םהרבַא

 ןיא שינעגנעפעג ןיא קידנציז ''ןויזח איג ,, ןייז טסַאפרַאפ טָאה ,םימודאה

 ןוא אוטנאמ ןּבעל ָאריצול עלעטעטש ןיילק ַא ןיא טבעלעג טָאה רע ,8

 -ענ טָאד .רעמענלייטנא ערעדנא טימ תופתושב טפעשענ 8 טריפעג טרָאד

 יד ןשיווצ ןתקולחמ ןּביוהעגנָא ךיז ןּבָאה'ס ,טבעלש ןעגנַאגעג ןיא טפעש

 ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד ןֹוא ,טרסמענ םיא ןּבָאה רעננעק סלגי ,םיפתוש

 טָאה ןעננערברַאֿפ ֹוצ טייצ יד ידכּב .הסיטּת ןיא טצעזעננייַא ןלני טָאה

 ןיא ס יו ,טּביירשַאב לני .''ןויזח,, ןשיטסאטנַאפ-בלאה ןייז טסַאפרַאפ רע

 -עכראטשראפ ןייז שינעננעפענ ןיא ןעמוקעג םולח ןיא טכַאנייּב םיא וצ

 ןוז ןייז טליהעגנייַא טָאה רענעמוקעג טלעוו רענעי ןופ רעד .רעטָאפ רענ

 ,ןןטםול רעד ןיא ןּניוהעגפיוא ךיז ייז ןּבָאה עדייּב ,לטנַאמ ןייז ןיא

 רעד ןופ ןטייוו עטיירּב יד ןיא ךיז טזָאלעג ןוא עמרוט רעד ןופ סיורא

 סָאװ ,ץלא ןוז רעד טלייצרעד ,עזייד-טפול רעד תעּב .טכאנ רעקידמורד

 רעּבָא טרעוו גנולייצרעד-סנבעל עקיזָאד יד .טריסַאּפ םיא טימ טָאה'ס

 תעּב .ןשינעגעגַאב עטראװרעדמוא ײלרעלַא ךרוד ןסירעגרעביא טפָא ץנַאנ

 ,ענעּברַאטשרַאפ ןופ תומשנ ייז ןענעגענַאּב ,ןטפול רעד ןיא ךיז ןגָארט ייז

 עקידנעשזדנַאלּב יד ןופ עדעי ;'והותה םלוע , ןפיוא םורַא ןעשזדנַאלּב סאו

 זומ יז דניז ערעסָאװו רַאפ ןוא ,ןּבעל ןעננאגראפ ריא טלייצרעד תומשנ

 ריא וצ ןעמוק ןענַאק טעוװ יז רעדייא ''והותה םלוע,, ןיא ןייגמורא סע

 גנובײרשַאּבסנּבעל עלַאער ססרעסַאפרַאפ םעד םרעוו ױזַא טָא .החונמ

 ןוא תושפנ ענעּברַאטשעג ןֹופ ןעגנורעדליש-סנּבעל טימ ןטכַאלפענפיונוצ

 טינרָאנ זיא רעטָאפ סרעסַאפרַאפ םעד עכלעוו ףיוא ,דיייר-רסומ ךס ַא טימ

 ןטכָאלםעגניא ןענייז סָאו ,ןעגנוריסַאּפ ןוא ןלעוװוַאנ עליפ ,ןצמק ןייק

 -לאמעד םעד רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רָאנ טינ ןענייז ,''ןויזח אינ,, סלני ןיא

 סע :טרעוװו ןשירַארעטיל ןסיוועג ַא ךיוא ןּבָאה ייז ,רענייטשסנבעל ןקיט

 םעד סיוא עלעווַאנ רעשינעילאטיא רעד ןופ טסייג רעד ייז ןיא ךיז טריּפש

 ןוא ,טּפירקפונַאמ ןיא טרעגלַאװעג גנַאל ךיז טָאה קרעוו םלגי .ח"'י ןט6
 םוצ .ןויזח אינ, ןופ ?ייט רעטסקיטכיו רעד זיא 1880 ןיא טשרש

 .(ןומא אנ) עידדנַאסקעלַא ןיא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ ןטשרע



 נרע בניצ ,י ר"ד 478

 8 י'מונ ענַאלייּב
 (24/ טייז עז)

 ,זוּפשמ טשרוּכ ןופ 'יהמרנוּת ךגמ; רעד
 ךיז טניפעג עיצקעלָאק-ןטפירקסונַאמ רעטשרע סעשטיווָאקריפ ןיא

 ןשילּבק-שיטסימ ןופ סנטסיימ ,רעטעלּב עזיול לטניּב ַא 826 'מונ ןרעטנוא

 קרַאטש טייצ רעד ןופ רעדייל ,עיצקעלָאק רעד ןופ טַאלּב ןייא ,טלאהניא

 יד ןנעו גנולדנַאהּפָא רערעטערג א ןופ טנעמנַארפ ַא ןיא ,טקידעשעג

 .רעדנעל עשיעּפַארייא יד רעּביא הכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןופ תונוהצנ

 : טאלב ןטקעפעד ןניזָאד םעד ןופ לייט ןטסקיטכיװ םעד ָאד ןעגנערּב רימ

 הרענהש יפלו .םנח הנה ,ןויצק ןושאר ,אובי קווחב 'ד הנה דימו..

 רמא לאירבג ידי לעו .הרטעה תנש איהש םת תנשב אוה לגרה ךותחו

 אוהש ןושאר הישמד אתורעתא אתעש איחהב יוהד דבכנה רמאמב

 תרכזנה היחב ?אירבנ דעני הנש התואבו ,לאיובנ לש ודימלת ףסוי ערזמ

 5ע יתעדל הז יהיו .(?) הנק תייח רענ וילא ה,עתי לאה רמאמ םייקי יכ

 ,אתבר ימורב רעגי ילוא אתריעז ימורב (1813) רענ תנש ךלמש ךלמה ידי

 עמש רשאכ יכ בותכה רמאמכ ...וליחי השבכש םירצמל ועמשי רשאכ יב

 ימור איחש רוצ ישנא ועמשיש רמולכ ,רוצ עמשכ וליחי םירצמל

 ,ימור איה רוצש ?'ז םימכח ורמא ןכו ,וליחי --- םירצמ השבכנש

 52 ,ימור הז --- רוצ עמשכ תדפ ןב רזעלא 'ר רמא אראו תשרפ ונדמליב

 רֶׁשאֹכ יכ היה ןכו ..רבדמ בֹותכה העשרה תוכלמב ארקמב רפח רֹוצ

 לבא ֹושֵעו ,הדלויכ ?יח םש םתוחא הדער םירצמ השבכנש ימורב ועמש

 רמוא ינא ןכלו ,ימור דחפמ קר םירצמ ונהאמ אל הלודנ הקעצו ל?לודנ

 ונכ לע בשויח וב ידי לע וא ךלסה הז ידי לע היחת ימור לש הרענהש

 םשהו .,?אירבנ לש ודימלת ידי לע זא היחי אל םא ,ומצע והומכ אוהש

 יפכ יכ ןעי ,הכ יתרמא םנמאו .תמאה עדויה אוה ודב5 הלעתי

 הסרגנות יכלמ ינפל ךלוהה ךאלמה הלא ?כמ ןבומה
  רמאמ םייקל ומצע ןינמש ?אירבג אוה םהיתומחלפ םח?להל

 ינפל ןליפא יכ ,חזמ המתת אלו .,.םיששה תנשב ...וקה לנר רבשלו ונוק

 ויתומחלמב וחילצהל ךאלמה היח ןונח ךלמ היה אלש ןודיקמ סורדנסכלא
 לודנ ןהכ ידנב שובל ֹותארקל קידצח ןועמש אצישכש ל?"זח ורמאש ומכ

 ונקויד תומד :רמא ,וידבע והמתו ?ודג דובכ ךלמה סורדנפכלא ול קלחו

 ךלמ ינפל ךלמש ןפש לכו .חצונו יתומחלמב האור ינא הז לש

 ןדיגנו םשה חישמ שרכ תחּפשממ אוה רשא המרגות

 המרנות ךלמ יכ םנ םודאב ופא ןורח תושעל ךלוהו

 ותויהל ייתעד ייפלשרכ ארקנותוכלמ אשנתוודוה םודי
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 ותחּפשממ אוהו ןושארה שרוככ הלעתי םש? נוהא

 םרפ ךלמש לע ורמאש םישורדה ןמ דחאב בותכ יתאצמו .ופ המודו

 טשפש דע הנש רחא הנש םינש 'נ ימורל חלועש ימורב םהלהל דיתעה

 ודיב הרפמנו םיה ןמ ותארקל םילוע המחלמ ידובנ 'ונו שדח ב"י הב

 המרנות יאנוש םע םימהחלנ םימש ה ןמ יכ הרומ הז לכו .כ"ע

 ךלוהה אוה לאירבנש רברל החכוה שי םנ .םפדור םשה ךאלמו

 ךלמ יורש ל"ר בננה ךלמ ומע חננתי ץק תעבו ;רמאש בותכה ןמ וינפל

 ,לארשי ץראל תימורד איה םירצמש םירצמ

 9 'מונ ענַאלייּב
 ;(250 טייז עװ)

 ,םישוריפ ענייז ןוא ןהּכ יתּבש

 ךיז ןעניפעג עיצקעלָאק-ןטּפירקפונַאמ רעטשרע סעשטיווָאקריפ ןיא

 שוריפ סלאיכלמ ןּב יתּבש ןופ רעטעלּב עטשרע יד 882 'מונ ןרעטנוא

 -נולָאמ טייג שוריּפ םוצ המדקח רעד רַאפ ,''םשה רפס,, סארזע ןּבא ףיוא

 : ךיטסָארקַא רעקיד

 אלפנו בגשנ רואמ יח םיהלא

 ,הלודג חואנ ולו םר ודוהֹו

 ,הלהתו הכרב לע םמורמ -- ללמל לכוי רשא ימ ויחב

 הלמו רמוא ילּב רקי רואל --- ֹודובכ רֹוא םיאיננה לכ בלר

 הלסו לכ לע הלענה אוהו -- םימכחה לכ יפב ותלה ה

 הלנו ראב ומש דוס םהלו -- וידיסח לע תוחותפ ודסח ידי

 הלסמה תאז ילע הלע רׂשא -- הנוכי ארזע ןבא םהרבא ומָר

 הלונס םג םינינפמ םירקי --- םירמא םשה דוסב דיעמ תויה

 ,הלחת לכה יבא םהרבאכ -- ורודב שיא לכ יִלֵע בלח ןובָל

 אחזע || םכהה ירבד יתיאר האר, :המדקה יד טמוק ךָאנרעד

 השרומ ונְל חוצ הרות השלשה תומשב םצעה םשו די םינתונ םשה רפסב
 (?המה) איה הלענה לכשה תלעמב םילמ חכוה ויפמ ובבל ישרוטנו

 תורמא ויתורמא לכו םילילכ תובר תומכחמו םירצק וירבדנ ,םיִלוע הלעמל

 דומעי ימו ולכשב רעשה עקרהו תולוקש לכשה ינזאמב תולילסו תורוחט

 יברעמ רנ וילע ריעה רשאכ ורודב וניבא םהרבאכ היה אוה יכ וליבנ לע

 רוא (4) םיהובנו רמוש הובג לעמ הובנ םיהלא רנ ותמשנ ורנ ולהב

 ןאוס ונואש לוק יכ ונואנ לוקב םערי םישרפמה לכ ,וניע התאר תורקי
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 עידוהל ומוק םויבכ ביתנ ריאהל ךרדה ול ןכה ,שענתה ?כ2 ורבדבו שערב

 הברה םכח היה אל וניתולנ םוימ וינפל ,ומש יבשוחלו 'ד יאריל ןיכרד

 רמוא אל ןכ היהי אל וניתלואג םוי דע וירחאו וחידי אשנ םור יכ וחומכ

 (?) רטוח אצי יכ ונזאב לגלגה ארוק וילאו 'ד ךרד ןכתי אל יכ ,ןכתי אל יכ

 בצהחיש חמב אצמנ רוקמה עבט יכ ימשכ ומש רשא ,איה תחא

 יתייהנ ןודאה הז ירבד יתיאר רשאכו .! ומל לשכמ ןיאו ונממ

 וננמז ישנא תוברממו םימותחו םימותס םתויהל ןודנ יתובשחמ רותב

 תויהל יכ ,ןויבח לכשו וירבד שרפל ןוימדהו ?כשה ףותש ינעינה ,םימלענ

 םורע ?כ טפשמכ תעדבו חנובתבו המכחב טלעהב ואב רבכ םלשה הז ירבד

 ,ותנוכת דע אובי ימ יכ ותנוכ םיברמ םלעהל הכס הז היה תעדב השע

 יתֹומ ירחא תרכזמל היהי יכ ףא יתמוא ךרדמ לושכמ םירא הזבו
 םאיבנ ןירמא ירימא םירווע וירובח ראשב וירבדמ הארנ רשא תומוקמבו

 אובל רזעה ל?שא יתמאח רזועהמו .ונשֹוריּפ לע היאר תויהל ונרמאמב

 | ,"יתחונמ תאז יכ יתנוכ לא

 10 'מונ עגַאלייּב
 (253 םייז עו)

 ,השורי רעשירארעטיל םוניטמוכ יכדרמ ןגעוו
 סָאד ןוא ,טכעלטנפערַאפ זיא קרעוו עקילָאצליפ סוניטמוכ ןלַא ןֹופ

 תלמ ,, סינומימ ףיוא שוריּפ ןייז זיולּב ,טייצ רערעיינ רעד ןיא טשרע ךיוא
 -ַאמ ןיא ךיז ןענימעג עיצקעלַאק רעטשרע סעשטיווָאקריפ ןיא .''ןויגחה -

 ייווצ ןופ ןטנעמגארפ ָאד ןעגנערּב רימ .קרעוו סוניטמוכ טכא טּפירקסונ
 -טלעוו סוניטמוכ ראפ שיטסיועטקַארַאכ סרעדנוזַאּב ןענייז סָאװ ,קרעוו
 .,םענַאּב

 | ֹא
 .הרות ףיוא שוריּפ סוניטמוכ

 ןיא ,51 'מונ ןרעטנוא טנכייצראפ זיא סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעד
 .טעמראּפ טימ טשימעג ריּפַאּפ רעטעלּב 194 ןופ 47 ןיא דנַאּב רעקיד ַא
 -ַאמ ףוס ןיא ןזיוועגנָא ןיא ,טקידנערַאפ זיא קרעוו סָאד ןעוו ,עטַאד יד
 תשמח תנש בא הריל רשע השלש םויּב רבחמה ומילשהו, :טּפירקסונ
 .""תמתוחה ימפ אנ רכה ןמיס םשו (1460) חריציפ םירשעו םיתאמו םיפלא
 ,(14/8) רעטעּפש רָאי ןצכַא טימ ןּבירשעג טָאה אפונ טּפירקסונַאמ םעד

 ,טזײרגרַאֿפ קפס-ילּב זיא ץַאו רעצנַאג רעד 1



 281 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עמכישעג יד

 לזניא םנופ השמ ןֹּב יתּבש רפוס רעד ,1 ןבעל סרעסאפרַאט םייּב ךָאנ

 ןופ ןעז וצ זיא סע יו ,ידרוצמ השמ ןטנרעלעג ןשימיַאראק ןרַאפ ,טירק

 :טּפירקסונַאמ םנופ טַאלּב ןטצעל ןפיוא ךיז טניפעג סָאװ ,טפירשוצ רעד

 העברא םויב יטירק יאמ ל"ז השמ ר"כב יתבש ידי לע הזה רפסח םתיו;

 םישלשו הנמשו םיתאמו םיפלא תשמח תנש יעיברה שדוחל רשע

 ןוערפה יתלבקו ידרוצמ השמ 'מ ר"כל אנידנטסוק ריעב הפ ויתבתנו

 ,"םלשמ

 "רוג י'ח טָאה הרוּתה שוריּפ םוצ עדעררָאפ סוניטמוכ ןופ לייט ַא

 -רעסידירעטסינַאמ ןייז ןיא טכעלטנפעראט 60 רָאי א טימ קידוצ דנַאל

 דנַאלרוג טזָאל טימטרעדניא .ןזיירג עקידהמיא טיס רעּבָא 2 עיצַאט

 קרַאטש) ''דואמ קחמנ,, :גנוקרעמַאּב רעד טימ ץַאזּפָא ןטיורג ץַאנ א ךרוד

 "עטקעמענּפָא קרַאטש , עקיוָאד יד ןופ לייט ןטסערנ םעד ,(טקעמענּפָא

 םתמכח יפכ םירבדמ יה; :ןענעייל וצ ךעלנעמ ךָאנ ךָאד ןיא תורוש

 תא ןיבי קפס ילב ,םהומכ םכח םדא אצמי ולאו םתנשה יפכ םיכתוכו

 ינפמ ןבכא ,םישקה םירמאמ ירואבו םישוריפ לא ךרוצ יתלב םהירבד

 ןאשנו םהמ םהירבד וא..כ רעש תרדאמ ולכ רעזמ טעמ םינורחאה בלש

 הכב הזו הכב הז רמאל הקולחה םוחללו טטוקתהל םחיר .,.הצק םהילא

 םהמ רדעת םעפו םיקלוחהמ דחא םע תמאה היהת םעפו הקוצ ףועמ הנחהו

 ורבחמ תמאה לא ברק רתֹוי דחאה היהי םעפו ,םיקיר םישנא וראשי

 ןכתיו םיבר םיעמושהו דחא רובדה יכ ....בודק היהי םעפו ץראמ הת.,.תו

 והוליכי אל יכ אל םתצקלו םיבלשח ןיב םתצקל טיבהל רבדמה וניביש

 םיראשנהו תועדה ילעב והולבקיו ןפואה הזב והרפסיו תועצהה ןֹורפחַל

 ."וקירי ץראה לע וקמי םהב

 רימ סָאװ ,עלעטש רעד ןופ לַאנינירַא םעד ךיוא ָאד ןעגנערּב רימ

 :םטקעט ןיא ןביוא טריטיצ ןּבָאה

 םירמאמהו תוביתה יראבמ םהמ ,םישרפמה (הרותה לע) הילע וברו,

 םיראבמ םהמו ,ןוינהה תכאלמ ךרד יתלבמ קודקדה ךרד יפכ םישקח

 םהמ טשפה יכ שרדה ךרד לא ורס םהמ ,ןויבחב לבוקמח יפכ םירמאמה

 רתפנ ולכ בותכהו םירתסו תודוס הרותה לכ יכ ובשח םהמו ,שרש

 אוה בותכחה ?כש ובשהח םהמו ,םשוריפמב הלאמ וביכרה םהמו ,םירדחכ

 םהו הלאה  םינינעה ינשב ומתתשה הלא לכו ,םש אוה רשאב וטושפכ

 עז ,1523 עטַאד יד ןָא טוײװ רע תעּב ,טַאהענ תועמ ַא סָאה דנַאלרוג י"ח 1

 .110מ16 אה?סמחהחוז חחה חסזסמאע ס8ק. ;אצסמלצ כג ןיי
 639 6 אזהייס טעזג.ד1}  ןייז וצ ,8--5 * ,ענַאלײב ,רּבעה ;עז 2

)21( 
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 ולײמ רשא לככ םתעד יפל בותכה תנוכמ ואצי אלו םהירבדב !ורצקש םא

 פודנ ץבוק תושעל ידכ םתעד יפל בותכה ןוכממ ואציו וכיראהש םאֹו

 ינידנטשוקה וניטמוכ רזעילא ןב יכדרמ ינא יתוארכו ,ולתהי והערב שיאו

 םיקידצ ירבד רוחבל ולכי אלו ,םיפסאנ דסח ישנא םב רשא םיפולחה תא

 ךרדב בותכה ראבל יחור ינתרעה ,ףוס םיב םי לע ורמיו ףוספסאה ירבדמ

 ןוכמו קודקדה תכאלמ יפ לע שרשנ הזה רואבה היהו תיתמאה הנוכנה

 המבחהמ דוס ול רשא םוקמבו ,ןוילע רתסב בשוי ,ןוינהה תכאלמ יפ לע
 ןילא היהי רשא תומוקמב ןכו ,ונצירא העינרא יכו ,ונזימרא תיעבטה
 תורמחה תמכחו ונבבוסי רפסמה תמכחבו ,ונראבא תולזמה תומכחמ ךרצ

 ,יתונרק ןייהת ינממ ,ויתולוס דסַיא תוהלא תמכחבו ,ונממ רוסת אל

 וב ויהיו םיקוספה שאר ?ע ורנ ולהב ,רכזי ול יוארה םוקמב דחא לנו

 םעפ ריסא אלו ,זוזעו רֹובנ קזח אוה יכ זיזא אל טשפה ךרדמו ,םיקצומ

 א םשהמ יכ ,הרותב םינפ אשונה היחי אל יכ יתעדי יכ ,היחיש ימל

 וא הלבקב אב טשפה תלוז אוהש הארי רשא שוריפה םא דבלמ .,ארי

 ,הלעמה דוסי אוה יכ הלחת טשפח ךרד ריכזא הזב םגו ,הלגס ול היהי

 רואב והראבנו ,תערנמל החיחיו וחכ לדי זא תעדה לוקש ךפה איה םא ןנו

 ירבד תא יניע חכנ םישאו ,העומש ןיבנ ובֹו העדהו לכשה והלבקי רשא

 טיבא אכ םלכמו םהירבד תא ארקאו םה םג ושרפו ינומדק רשא םינובנ

 םישרפמל שארו רתופה אוח יכ ארזע םהרבא 'ר םכחה ירמאמב קר רתוי
 ומיכסי רשאכו ,טש םהירבד לעו םשאר לע ףצו ,טשפה ךױד לע וכלה רשא

 ונל הארי רשאבו ,ןוכי חריכ דוס קיתמנ וידחי ,ןוכנהו תמאה םע וירבד

 "..תרבוע חורב ?אמש לע וא ןימי לע חנפנ ,תרחא ךרד שפתש

 ןפוא ןשיטסילאנָאיצַאר ַא רַאפ סָאװ ףיוא ,ףהירנַאּב ַא ןּבעג ֹוצ ידכּב

 רימ ןעגנערּב ,טסקעט ןשילּביּב םעד ןשטייטסיוא ךיז טסיילפ וניטמוכ
 טרעװ סע ּוװ ,אריו, השוּפ ןופ םיקוסּפ עטשרע יד ףיוא שוריּפ ןייז

 -ַאבמוא יירד טסַאנ וצ ןעמוקעג ןענייז וניבא םהרבַא וצ יו טלייצרעד

 ,וילא אריו תשרפ :עטנַאק

 ויֿפא אריו --- ?יחתא תע --- הואנ ול יכ --- הוהה לאה
 .וילוש תחת -- הורה אוה -- הֹוצ הרות -- הוא ןכל

 השלש םשהש ורמא חור יעות :ל''ז ארזע ןּבא םהרכא 'ר םכחה רמא
 ינש ּגאוביו :וחכש הנהו ,ודרפתי אלו השלש אוהו דחא אוהו םישנא

 ופ ?המי :;רמאו וילע שפת "* ינויה השמס 'רו .ברעב המודס םיכאלמה

 םא יכ המואמ ול ?יעומ דרפהה הז ןיא חור יעות תעד לע יכ ארזע ןבא

 ןאכ ןיא םינשכ וארנו םהרבאל םיארנה השלשה םודסבש םינשהח ולא ויח

 ,וטַאצוּפַאק הׂשמ *



 4823 ןדיי ייּב רוטַארעמיל רעד ןֹופ עטכישעג יד

 ךרפה וא הלמ דרפה תודרפהה תלמב טםיעותה תעד ןיאש דועו ,72 דרפה

 דהאה אצמיש וא תולמב ודרפיש ם"'עאו דחא רבד םתשלשש קר םֹוקמ

 ודרפנ םאֹו השלשה ולאש םירמוא םה הז ךפח וא ץראב םירחאהו םימשב

 תונגובתהה ףולח דצמ םוקמב וא תולמב ודרפתי אל יִכ םה דחא רבד

 ;םה דחא רבד םמצעב םה קר ,ץראב הטמל השעמה תויהל ךרטצנשכ

 ראבתה רבכש ?יכשמ לכ עדי םנמא ,המואמ בישחה אל ארזע ןבא הנחו

 רבד םתשלשו עודיח אוהו העדה אוחו עודיח אֹוה ךרכבתי םשהחש תמומסב

 ומכ םניאו תוננובתחה ףפולח דצמ תולמב חשלשה ולא ופלחתיו דחא

 רחא רבד םתשלש קר ,הזמ הז םידרפנ םחש ןבלתפחהו ןינלמחו ןבולח

 םוש וילע ןיא תמא הזו ,םמ צ ע ב אל דבל תול מ ב םא יכ ודרפי אלו

 איש ומכ תמא אוה והושיחכי םאו ולוכ םלועח והשיחכי אל קפס

 ןיבהל ולכוי אל םתוטש דצמ ןומחה םנמא ;והודוי םא ןֿכש לכו וחושיחכי

 לשבנ חז ינטמו חז ןומחה חכב ןיא יכ ,ןבויש יואר חיחש המ יפכ ותוא

 םימכחל חזכ הרקי המואו המוא לכב אלא ךכ דבלב םהל עויא אל חזו ;הב |

 םילשמב תועדה תצקב תמאה םילעהל םיאיבנה ואר הז ינפמו ןומהה םע

 ץעבו תישארב תלחתמ תיארש ומכ םתצקב קותשלו תוינומח תועדו

 .הרות ירתס תודוסו האובנה תודוסו ןהע-זנ דוסו תעדה ץעבו םייחה

 תובסה ולא יתלוז םה הלבקה תודוסו הרות ירתס תודופסש בושחת לאו

 ,ינויה השמ 'ר ןושל ןאכ דע ,סחו הלילח םמילעל תרחא חבס םהָל שיש וא

 העטו ,חור יעות תעד אל םנֹו ארזע ןבא תנוכ ןיבה אל םכחה הזו

 םהרבא האר יכ ,שולשה לע הארמח תאז ושרפי םירצונה יכ ,תויעט יתש

 לעמ רומעת אנ לא :םאצמב םהירבד וקיזחהו ,השלש ןוימד לע תוהלאח

 הארמה תאז שוריפ חז ןיאש ראבל ל"ז ע''בארה תנוכו ;דיחי ןושל ,ךדנע

 םותכהו ,ללכ ודרפתי אל םתנומא יפל יכ ,ןינעה הז לע הרות אל יכ ?לכ

 תודוהל הצרנ םא ףאו ,היהש המ רופס הזו םיכאלמה ינש ואוביו ;רמוא

 תנשה ךא ןיע תיאר וניא הז יכ ,ןכתי אל הככ וארנש ינויה חשמ 'רל
 ןפואה דבכלמ םתשלשב בייחתי םתעד יפל דחא ?כב בייחתי רשאו ןיע

 ךבלמ תחורבו ןבב בייחתי באה לע בייחתיש המ יכ ראשהמ לידבמח

 דבלפס הורבו באב בייחתי ןבה לע בייחתיש המו החפההו הדלוהה

 דבלמ ןבהו באה ?ע בייחתי הורה לע בייחתיש המו ,תודליתהח

 היה ןֹכלו םתוא םילידבמה םינפואהמ המודס םתאיב ןיאו תוחפנתהה

 איהש םתנומא ןינעמ םרובעב לצנתהש המש דךועו ;ודרפתי אלש יואר

 הועדי אלש יפל הב ולשכנ ןומחהש דבלמ העידיהו עדויחו תעדה תנומא

 ןימאיש ימש רחא תאז םתנומא ןיא יכ םהמע לשכנ םכחה חז -- יוארכ

 דחיתנ אלש רדֹוחיי ןימאנ אל םירמוא םהו רומנ דחימ אוה הנומאה תאזב

 דחא הולא ןימאנ ךא (210240067 שנילאהמ בשחנ אלש יובר אל םנו
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 עדויה ןכ ןיאו םלועל ?דבהה םירמוש הלאה םינפחו םינפ השלש לעב

 הככ םה ?בא ?עופב םתויהב םינינע השלש םניא יכ עודיהו תעדהו

 דחא איה םיעותה תנומאו השלש וא דחא םא םה ןכ םאו חכב םתויהב

 ןירבד האורה ?שכי לבל תאזה תכבזוכה הנומאב ירבדב יתכראהו .השלשו

 553 אוה אֹריוְׂש םיכוכנה הרומב רמא ברהו .ןוכנ לע םינימאמש בשחיו

 השלש הארו ויניע אשנשב רמאו הז היה ךיא שרפ ןכ רחא הארמה

  םאש רמאו ֹושפת ןמחנ ןב השמ 'רו .ומע שיא קבאיו ןינע ןכו םישנא

 םשה ןוילא הארנ אל ןכ םא םילכוא םישנא האובנה הארמב וילא ואדנ

 םא וירבד יפלו תואוכנה לכב אצמת אל הככו הבשחמב אלו חארמב אל

 קר הרש הקחצ אל םנו רקב ןב םהרבא השע אלו תוגוע הרש השל אל ןכ

 רמאש דע הזב ךיראהו ץיקהב וכרי לע עלֹוצ בקעי היה ךיאו חארמ לכח

 וייבדמ םערתהל ןיאו .םנימאהל ןכש לכו םעמשל רֹוסא םירבדה הלא יכ

 ב"פעא ונממ םלענ אל הזו םירבדה הלאכ ויְלע רמאיש עדי עודי ברה יכ

 םידרפנ םיקרפב הזל המודכ לע ?צנתה רבכו ףלאמ דחא ?יעוהל ?דתשה

 .שרפל לכוא אל יכ שקבמה אצמסי הזב הז ויקרפ בישמהו ,דבכנה ורפסמ

 תייאר בותכב רכזוהש םוקמ ?כב יכ תמאבו ;ןמחנ ןב השמ 'ר בתכ דוע

 נישי א םישגרהה יכ םולחב ֹוא הארמב אוה ךאלמ רובד וא ךאלמ

 איבנ ונניא ךאלמ תייארל גישמה יכ האובנ תוארמ אל ?בא םיכאלמה

 ידי לע ותאיבנ ונבר השמ יתלוז איבנ ?כ יכ רזונ ברהש ומכ רבדח ןיאש

 א5 והיאו יאיבנ ןוניאד הינימ יפידע והניא לאינדב ורמא רבכו ךאלמ

 ,האיבנ הניאש רנה ןינעמ ןכו ,ינולאירבנ םע ונינע היהש ינפמ איבנ

 תמכחב ותֹועירי רדעהל הזו ותשיפת לע תוקרוצ ויתויאר ןיא הנחהו

 היה כ"פעאו הכיפהב תקדוצ ראשת אל תללוכח תבייחמה יכ אטבמה

 םנו האיבנ רנה ןיאש ונדמל ומצעב ברה יכ ברה ירבדב ןייעל ול יואר

 ורתוסו רבד רמול ןכתי אלש טופשלו םיאיבנה ללכמ לאינד ןיאש ריכזה

 ולא הארנ םשהש ורמא םירחא םיטרפמו רדעהה םילשמ היה הזמו |

  תושר שקבו םישנא השלש אריו ויניע אשנ ךכ רחאו חאובנה תוארמב

 םדוק רמאיו תלמ רסחו םתארקל ץר רחאו רמא רבכו רמאיו יכ הנוכשהמ

 איבנ לא איבנ אובי אל יכ ,הרשל םא יכ םהרבאל ואב אלו ,אנ חקי

 ביציו תמא ברה ירבדש יתעד יפלו ,חלושה ירבד םע ורשפתי םהירבדו

 םיבצנ ןיבת םא :ומרב טעמ ךל הלנא ינאו ,דואמ םיקומע םה םנמא

 אנ םאו קוחרמ ןכש לכו וינפְל ומכ וילע ןיא יכ םתארקל ץריו םע וילע

 רמאו םנ ורבעת רחא םע ךדבע לעמ רבעת אנ לא ,ךיניעב ןח יתאצמ

 ונדוע םהרבאו םע םחלשל םמע ךלוה םהרבאו בושא בוש רמאיו םע וילא

 -- דבל םש םינשה תאיבו םודס ינמ לע ?כה תפקשהו 'ד ינפל דמוע

 ירשבמו :בותכ ןכ יכ וילא אריו טרפ איה ךיאו תאזה הארמה תוכיא ןיבת
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 ינלאב לעפנ ןינבמ הלמהו עדותא וילא הארמב רואיב אריו .חולא הזחא
 יִּכ עודיה ?האה ,הלונה ךותב ינאו םעטכ ומעטו ותירב לעב אֹוח ארממ

 םרוק אוהו ,.םוחכ ,ארמטמ ינלאב בשיו אוביו םהרבא להאיו בותכ ןכ

 אוחש ןכתיו ריואה רובעב ?חאח חתפ בשוי היח ןכלו בורקּב םויח יצח

 ץריו אריו ןכלו תמ ה"עק יכ ןקז ינדאו בותכ םאו ברע תחנמ תעל דננכ

 ,ןיבי ליכשמהו םתארקל

 ַב
 ןיא קידנעטשלופ ךיז טניפעג '!ארומ דוסי ,, ףיוא שוריּפ םוניטמוכ

 זיולּב טלעפ סע ,852 'מונ ןרעטנוא עיצקעלַאק-ןטפירקשונַאמ סעשטיווָאקריפ
 סעּפע ךיז טקידנערַאפ טַאלּב רעטשרע רעד ףיוא לייוו ,טַאלב-רעש רעד

 עשימָאנַארטסַא עליפ ךיז ןעניפעג טּפירקסונַאמ םעד ןיא ,קרעוו רעדנַא ןַא
 -קַא ןַא ךיז טניפעג עדעררָאפ רעד רַאפ .ןעננונעכייצ עשיטַאמעטַאמ ןוא

 : תומילשב עדייב ָאד ןעננערב רימ .ןעמָאנ סרעסַאפרַאפ ןטימ ךיטסָאר

 הרזע יפב אצמא לאל החטבא םא -- ארזע ונב תמכח ינמ הקזח םּא

 אריא אלו יל אוה ודסח בורב אּוה םג -- הרדההו דוהה רוצעי אלו ןתֹונ

 הרוא ירעש תא ילא חתפ רמוא -- הריכבמכ קעצא וילא רשא ןעי
 הריעאו םיקיז ומב תורוסא תועד -- הריּתַאו דוזעת השק רוסאכןא

 הרטמל ץהכ והונתנ אל יכ -- ארומ דוסי רפס וארק רשא םיב"

 הרחוסו הניצ אוה הביבס שת יכ -- הרותפמב אובל לובת שונא תעד

 הרוש םשו הטח ֹודי הרצק טג -- הראופמ המכח לכמ לכו 5
 הרבג דואמ ותעד דומלת יכתכמבו --- הרותהו תווצמ לע ודוסי דסי

 ,הרמא אלו רואב ךיראה אֹלֹו רבד --- הרצקבו םתסב יכ הקמעב ס55

 הריצ יִלע תלד חבסאו םילמ --- חריבחאו יתנב הוקת ריסא ינא|

 (?) הױבג ילע אשא ילנר שונא םנ בער שיא ?29 םישא חימעט לכה
 הרב ומכ תדוס הבית לכל עדי --- ארקי רשא ינפל ריבעא ינא הבוזמ

 הרס רשא איישוק תא ץיקיו ץובקי --- הרֹוז רשא קפס םינמוטמכ אצמי

 הרשמהו דוהה םימשו ץרא --- ארב רשא םיהלאל יכ דואמ תילעָנ
 .הרבדמ המכח הב רמאלו שורפל --- חרפומב ודבע ב5 לע הלעיו

 ריעב הירכנ ץראב היבשב יתויהב ;ל" רזעילא ר"ב יכדרמ רמא

 תובא ,םינובנו םימכח םישנא יתיאר ילהא םש יתיטנ רשא ,ילוּפונאירדא
 םירקוח ,הרעש המחלמ יבישמ ,הרותח ישקבמ קדצ יפדור םינב לע
  תכרעמ ,הכלחכ הבושתכו ,ןינעב הלאשב םישוריפהו תויארה םישרודו
 ףמאי הז ,תונמ םהל ונתנ תוינוציחה תומכחה ינינע םגו חכרעמ תארקל
 ךורדי אל רשא ?לאוש לכל בישהל ןכומ יננה ,יננה ארקי הזו ינא 'דל
 רפסמ ינפל וארקיו םימיח םש יל וכרא יכ יהיו ,לאב לעתי ונוירשו ותשק
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 ירובחפ ןואצמ דחא רפס םהינפל הנהו ואריו םהיניע ואשיו םימכחה

 רבדמ הותוא םתוארכו 'ארומ דוסי, ומשו ,ארזע ןב םהרבא 'ר םכחק

 תומולא אשונ תומכחה יניינעב םנו םיזוחהו םיאיבנה ירבדב םיזמרב

 ראבל ינממ ושקב .ונינעל קומע וינופצמ יולנו איבהל השק ונושל רשקו

 ינריצפה רפש ירמא ןתמה " ףסוי 'ר בושחה דימלתה טרפבו רפסה הז

 ותנבה םאו ,הזחנ ותשקבלו ונשרדנ ותבהא בורלו ,הז תושעל דואמ

  ונישע לואש תאו תומ םע תירב ונתרכ ,הזנו באשנ ךיאו לואשמ הקומע

 ותנוכ רשא רבד יאצומבו ,ןוסא ינרקי אלו ןוששב םימ בואשל ,הזוח

 ונוביש ידכ רעשה חתפ תוארהל תוביס בבסאו ,ונריתסא דוס לע הרוי

 ירזעב יבא יהלא תויהל ירבסו ינוחטב רחא הז לכו ,ונעדיו ול יוארה

 חטבו ךכרד 'ד לא ?ג בותככ השעא רשא תא  ינרויו יפ םע היהי אוהו

 םישרפמה םימכחה גהנמש תויהל רמאנו ליחתנ הנהמו .השעי אוהו וילע

 ריכזה רשאכ (4?)הלמשב םירבר הלחתב םיעירומ רפס שרפל וליחתישכ

 אבע ןב ילע םאו וטסראל יעבטה עמש ופסל ורואיבב דשר ןב םכחה הז

 הבסה ןתנו הכאלמה םלשב עודיה ורפסב תולחתהו תוישאר םתוא ארק

 ונניא לבא ,ןינק יתלב רזע רפסבש המס ןיבהל ארוקל ֹורזעי םהש יפל

 תנוכ םהו התעידיב רזוע רבד ?כ המכחה תלחתה ארקת אל יכ קדוצ

 ומש המֹו וסחיו וב השענה דומלה ןפואו ויקלחו ותלעות ותנרדמ רפסח

 םיאצוי םבורש תויה םאו ,ןכ םנ םעידוהל ונל יואר ותוא חינמה ימו

 רמאב םכחה רמאממ העודי איח רפסה תנוכ םא הזה רפסה ירבד ךותמ

 רתוי הנייחתש רשפא רנד ?לכב תונווכה הנהו ,ךירצ ינא ארומ דוסיל יכ

 יניאו תילכתה אוה ונניאו תילכתה דעב ןווכמ השענה תויהב תחאמ

 קר םירבדה 29 תפתושמ איה תאז יכ הנורחאה תילכתב הֹתע הצור

 םתא םאו תינשה החרכהל היהת הנושארהו תנווכמח הבורקה תילכתב

 ןס עבטב תרחאומ 'אהו תאז תחת תאז לבא תוסחיתמ יתלב םיתש

 התיה יתנוכו 'אה הנוכה ותילכת םסרופמב רבחמה האריש רשפא תרחאה

 ׁשיו .ןיבמה לע ראשנו הז ךפה םנ רשפא םימעפלו תרחאה עינהל ידכ

 תרחא הנוכ ןיוכמ אוהו ונרכזהש תונוכה ינימ לע םצעב ףדור רנחמ

 ןאכו תרחא העידי חזמ םנ עינמו הרקמה ךרדב ולאכ וירבדמ תאצוי

 חניכה איה התיהש רשפאו הרקמה ךרדב התויהל ללכ הנוכ תאז ןיא

 ףסכ תויכשמב בהז יחופת םישהל ידכ ןפואה הזכב העיגהו הנושארה

 ןהועיניש םדוקו תוירותתב םדאה קסעתהש ירחא איה ותנרדמ םאו

 ןכתי ןפוא הזיאב ןיבהל ידכ רפסה הז ארקל יואר זא תוינויעה תומכחה

 לבמ ל?כב םורע ותויהל רשפא יא םאו תוצמב וקסעתהנ םדאה םלשיש

 .יציבר ףסוי רעטנרעלעג רעשימִיַארַאק רעטנַאקַאּב רעד *
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 וב קסעתמה םניבי אל רפסה הזב םירבד שי יכ תוינויעח תומכחחמ

 תועודיוהחמ ןימב אלא תוינועה תומכחב העידי ול המדקש יתלבמ

 לא עיגי ןפוא הזיאב םדאה תא תורוהל איה ותלעות םאו ,תולבוקמה

 עדוי םדאה תויהב יכ הֹוו ,וחא רבד הירחא ןיא רשא תיתמאה תלעותה

 תואצמנה יקלה םה םהיאשונ רשא תומכחה ?כב שמתשי ןפוא הזיאב

 דוקהו ןילקרטה אוה הזיאו רודזורפה אוה הזיאו רעשה אוה הזיאו

 םישננה םינהכהמ היהי לבא תוארל 'ד לא סרהי אל זא ,ותנשהב רחאתמחו

 ןפואה הז ונישהב הזו הנושארה תיתמאה המכחה לא עיניש ינפמ 'ד לא

 ןא יכ םללכב תומכחב והנישי רשאכ המכחה יקלחמ קלחװ קלח לכב כ"ג

 תלעות המ :;רמאת םאו .תעגמ תלעותהו חחוכנ ךרדהו רשי רדסה היהי

 תאז לא שקהב ןיאכ תוילעותה ?כ2 יכ רמאנ ?העידיה תאז תענהב

 יחצנ םדאה ראשי הב יכ הרובעב ןה לכהו תילכתה איה תאזו תלעותה

 לכו םירעש ב''י*פ הזה רפסה קלח רבחמה הנה ויקלח םלוא .םלועל היחי הבו

 רשא נוס תחת וסנכיש רשפא םייטרפ םיניינעל קלחנ אוה רעשו רעש

 םלוא ,ומצע רעשה נוס תחת וסנכיש וא רעשה גוס תחת אוהה גוסה

 .ֿפפונ אֹל יתפומ הזה רומלה ןיאש תויהל הנה וב השענה דומלה ןפוא

 יא לבא ףךפהב וא םימדוקה לא םירחאמהמ אוה םא רמוא טילחהל

 םיראובמה םירבדהמ היהי הזה ןפואהו ללוכ ןפוא ול היחיש יתלבמ רשפא

 ןבומ עיניש ידכ םיינויעה וירכדב הזימרב םירמאנה םירבדה לא תפומב

 ונניאש ינוצר יתפומ הזה דומלה ןיאש ירמאו .םכח רמאמ וא איבנ רמאמ

 וראבתנ םייתפומ םה וירמאמ בור םלוא ֹוב ראבמש המ תפומב ראבמ

 סחיו וב םימקומה לא ףיקמה סחי אוה הנה ופחי םלֹואו ,םירחא םירפסכ

 ונ יכ ארומ דוסי וארק אוה הנה ומש המ םלואו ,תולעמה לא םלסה

 ארובה שקבמ המו וארוב לא םדאהמ האריה היהת ןפוא הזיאב ראבי

 םכחה אוח ותוא חינמה ימ םלואו ,תנווכמה תילכתה איה וזיאו םדאהמ

 'יפ ראבו םימוצעו םיארונ םירובח רבח רשא ?"' ארזע ןב םהרבא 'ר

 תומכחה ירפסו קורקדה ירפסב םיבר םירחא םירפסו ארקמחו הרותה

 ,רפסה ירבד שרפל ?ליחתא הנהמו .,תוידומלהו
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 ו1 ימונ ענַאלייּב
 (257 טייז עו)

 ,השורי עשירַארעטיל סולוּפודנופא בֹלֵּכ

 א
 וצ טקידנערַאפ ולוּפודנופַא בלּכ טָאה ''רנ ןּב רנ יבא ,, עמעָאּפ ןייז

 :עפַארטס-סולש רעד ןיא ןזיוועגנָא ןיא סע יו 1 רָאי קיצנַאװצ ןוא ריפ

 םלוע רצונ ט'מרה תנשב -- םלשנ רנ ןב רניבא רפס

 .בלכ תרילימ ד"כ תנשב -- וילסכ חרימ אוה ד''י םוי

 ינספיוא רעטלע רעד ףיוא רעסַאפרַאפ רעד טָאה ,טנייש סע יו

 טפירשוצ רעד סיוא ןעז וצ זיא סע יו ,קרעוו-טנגוי ןייז טעבראעגנרעביא

 :טּפירקסונַאמ םנופ ףוס ןיא רעּבײרשּפָא םנופ

 ׁש 'מעי יטילופונורדאה ןקזה ? והילא ןב ולופודנופא בלכ ורבח,,

 ה"יכ א"בא בלכ ורבחמ ידי לע הז םלשנ .(םולש ובכשמ לע בוכשי)

 תנש ןויס שרוחל םוי םירשעו השולשב ישש םוי א"יז תכנ ש"'מעי

 תנש איה םלועה תאירבל םינש עבראו םינומשו םיתאמו םיפלא תשמח

 ירחא ז"'צי וינבל בוט רכזל ול תויהל ומצעל ובתכו רבחמה תדילל םישש

 ."ס''נא 'תי ול חבש ותומ

 | | ּב
 - יקולח ַא ןַארַאפ זיא עיגָאלָאטנַא רעשיטעָאּפ סולוּפודנופַא ןֹופ ןעמָאנ ןגעוו

 ןרעטנוא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ טנופ טַאלּברעּבײא ןפיוא .תועד

 טימ טנכייצעגנָא זיא ,עיצקעלָאק-שטיוװָאקריפ רעטשרע רעד ןיא 828 'םונ

 סָאו ,טּפירקסונַאמ רעד .''רבוע רומ ,, :לטיט רעד טנַאה סעשטיוואקריפ

 -פלעז ץינַאנ א ןופ קודדנייא םעד וליפַא טכַאמ ,רעדיל 246 טלַאהטנַא
 -ייטּפא ןייא זיולּב זיא סָאד זַא ,ךעלנעמ רעייז זיא ךָאד ,קרעוו קידנעטש
 ןג, ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,טעּברַא רערעסערג ַא ןופ גנול
 ,5 "ךלמה

 ןפערוטלוק ןטמיטשַאּב ץנַאג ַא טָאה עיגָאלָאטנַא םולוּפודנוּפַא
 ןיא ןעמִַיַארַאק יד ןופ ןּכעל סָאד פא ךיז ןיא טלניּפש יז לייוו ,סערעטניא

 -ימיַארַאק רעד ןיא .חכולמ רעשינַאמָאטָא רעגנוי רעד ןֹופ ץנעדיזער רעד

 ןעוועג הפוקּת רעקידרעירפ רעד ןיא זיא סָאװ ,טיײקכעלטּפַאשלעזעג רעש

 ןדנַאלרוג ייּב ןזיװעגנָא ןיא סע יװ ,קיסיירד ןוא ריפ וצ םינ 1

 .א"בא :תתובית:יישאר יד םימ טַּפָא ולוּפודנוּפַא ךיז טעמתח רַאפרעד 2

 ,8 יּפַאק ,"יכררמ דוד {74 ,,װ .טיצ ,דנַאלרוג י"ח עז 5
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 רעמ ןזיװַאּב טציא ךיז ןּבָאה -- קיטעקסַא רעגנערטש ריא טימ טנַאקַאּב

 -ןייװ עקיטסול רָאנ טינ טגניז ולוּפודנוּפַא .ןעגנומיטש עקיטסולסנּבעל

 רעכעּב ןקידנעמיוש םעד םיא ןלָאז,, ייז דניירפ ענייז ייּב טעּב ןוא ,רעדיל

 םיא ןופ רעיורט םעד ןוא ,ןשיורַאּב ךיילג םיא לָאז סָאװ ,ןעגנַאלרעד

 -ןייוו עקישיור ןוא תודועס עכעליירפ ךיוא טגניזַאּב רע ;! "ןּביירטרַאפ

 רָאנ ,גרַאװגנוי ןיולּב םינ טקילײטַאּב ךיז ןּבָאה סע עכלעוו ייּב ,ןשיט

 ךיוא ךיז ןעניפעג גנולמַאז ןייז ןיא .טַאטש ןופ ןשטנעמ ןוא םינקז ךיוא

 סלַא ןעגנערב ריס .םרָאפ-טעוד ןיא בוריײּפלע ןּבירשעג ,רעדיל ךס ַא

 :רףיל קידננלָאֿפ עיצארטסוליא

 םיקמעה ןשושו תלצבח -- רדמס חתפ תעב ,יתמויא

 םיקותמ ךיתפש ןיע תפי -- םיענו דמחנ דואמ * ךתע זא

 םיקמנ םה יעמו יבל דואמ -- הדובכ ךיפפי ירבוז תעב

 םיקוש יכרד ךותב ךקבחא -- ךייחלב ךקושאו ןתי יפו

 םיקאו סונא ינא ךידשב -- הדיחי ךתקרב םישא יפו

 םיקושע וחוניו בל תחמשב -- ץקיאו ןשיא םשו ךיתוליצא

 םיקוחו תורות רומת זא יתבשח -- תומיענ ךיחירו ךידודו
 ,םיכישכ םהיניעב ךתלוזו --- ךיתכשמ (?) יתיוחשה םוקמ

 םיסחשב רתסנו הלגנ אֹוהש -- ךבבל םיש ירישל !יתקושת

 .םיקמע תליאו ןח תייבצ -- ריש ךל רש ךדידי בלכ ימש

 :(הבוחאל הבוהאה תבושת) טרעפטנע עטּבילעג יד ןוא

 הלהת לכ הלהת רודה ריבנ --- ידידי ךירישב ארקא תעּב

 אלוממ שישרתכ ריש ךרישו --- יכחל ץלמנ דואמ המ ךרמא

 אלוסי ריפוא בהז אל םהבו -- תויכשה תדמחב םיפלועמ

 הלונס יריש יבא בלכ ךמש --- ידידי לאה ךל ארק יכה

 .הלהתל הלהת לא ךמישי -- הלינסה יתליגס ישפנ דידי

 ךיוא ךיז ןעניפעג םיטויפ ןוא תוליפּת עזעיגילער טימ ןעמַאזוצ
 ,ןעמַאקַאמ ןֹוא רעדיל-םיחוּכיו עשיסיידנוק גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא
 עקידתועינצ סרעדנוזַאּב טינ ןוא עקיניזטכייל ץנַאג טריפעג ןרעוו סע וו

 רעטּבילעג ןייז טימ רעטכיד רעד ,יורפ רעד טימ ןַאמ רעד :םיחוּכיװ
 -כיד םעד טָאה סערעטניא ןשירָאטסיה א .ןייוו ןטימ רעטכיד רעד ןוא
 טנַאלקַאּב רע עכלעוו ןיא ,ענייז רעדיל עשינעלע יד וצ טפירשוצ סרעט

 תונוגי םיני רשא -- םוכ ידיב ןת !ידידי 1

 ,תובצע תא ריסאו -- רכשא ידע והתשאו

 ,ךעלטײד םיג טּפירקסונַאמ ןיא זיא טרָאװ סָאד *



 גרעבניצ ,י ר"ד- 200

 ןיא טּבעלענרעּביא ןּבָאה םיצוּביק עשידיי סָאו ,םישוריג עסיורג יד

 | : ה"י ןט19 םנופ ףוס

 תיב ןברוחל םינש עבשו םירשעו תואמ עּבראו ףלא תנשכ יהיו

 יעיברה שדחה אוחה ןומת שרוחב םלועה תאירבל ה"נרה תנש איה ינש

 ושרוג רשא לע תונקה ולא יתש ש"מעי ןקזה הדוהי ןב א"בא בלכ רבח

 ושרונש אוטילו היססור תוצראמו םיזעולה תוצראמ 'ד םע ושרגתנ

 | .ינש תיב ןברוחל ה"'נתא תנשב

 ג
 ןסוטסירק ןגעוו ולוּפודנופַא

 טיג ''תורמאמ הרשע ,, קרעוו ןייז וצ עדעררָאפ רעסיורג רעד ןיא

 "לער ןוא סעטקעס ןנעוװו קילּברעּביא ןכעלטכישעג ןצרוק ַא ןלוּפודנופַא

 זיא קילּברעּביא רעכעלטכישעג רעקיזָאד רעד .ןדיי ייב ןעגנוטלַאּפש עזעינ
 רעד דצמ תועינמ סיוא .(8 'ּפַאק) ''יכדומ דוד, ןיא טכעלטנפערַאפ

 ךי טלדנַאה סע ּוװ ,ץַאזּפָא רעצנַאג רעד טרָאד רעּבָא טלעפ רוזנעצ

 ןוא ,ןלָאטסָאּפַא ענייז ןוא םוטנטסירק םנופ רעדנירגַאּב םעד ןגעוו

 טכעלטנפערַאפ טנעמנַארפ ןקידנפערטַאּב םעד טָאה רעדיינשנייטש טשרע

 ,(8ֿ.20ןטפירשטנַאה רענעדייל יד ןופ גָאלַאטַאק ןייז וצ סענַאלייּב יד ןיא

 -טפירשטנַאה םעד סיוא טנעמנַארפ ןטנַאסערעטניא םעד ָאד ןעגנערּב רימ

 -שטיווָאקריפ רעטשרע רעד ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,/תורמאמ תרשע ,, ןכעל

 ; 143 'מונ ןרעטנוא עיצקעלָאק

 היה םירמ ןב ירצונה ושיש םירמוא לארשיב תונורכז יבתוכו;
 ,ריכזנ רשא ןהכה ךלמה יאני ימיב היחו היחרפ ןב עשוהי לש ודימלת
 ימיב רדלונ ירצונה ושיש םירמוא םלועה תומוא תונורכז יבתוכש פ"'עא
 שרפההש םהיניב }1 שי הלודנ תקולחמו חלתנ ונב סוליקרא ימיבו סודרוה
 ןינמפ םינש ב"ישב יכ םייונה םירמואו ,רתויו הנש י"ק םהינש ןיב
 טסוגאל 2'א תנשב רדלונ אֹוחו הלתנ םינש ג"ל רחאלו דלונ תורטשה
 איה וז םתנעט יכ רקש אוהו נב ימיב הלתנו סודדוה ימיב ימור ךלמ
 ,טעמ אלא והולתש רחא לארשי תוכלמו תיבה דמע אלש רמאל ידכ
 ומיב םירצמל חרב היחרפ ןב עשוהי יכ םידוהחיח ובתכש המ אוה תמאהו
 ירצונה שי 2 םגנ חרב ימעו סורדנסכלא אֹוהש לפה יאני
 תיבפ ג'סר תנש התיה איהו ,דלונ ךלמה יאניל 'ד תנשבו ודימלת

 ,טרָאװ סָאד םלעפ ןרעדײנשגייטש ייּב 1
 סע ,קיטכיר םינ רעּבָא ןעניײז ןסַאד עדייּב ,תוכלמל ח"ל :ןדעריינשניימש ייּב 2

 | ,א"ל :ןײטש ףרַאד
 .ןרעריינשניימש יב טלעפ טרָאװ סָאד 8
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 תנשבו .,ריכממ רשא יאנומשח ינב תוכלמל אא"נ תנש איהו ינש

 יאני ןב תוכלמל 'ג תנשב הנש 1 ג"ל ןב אוחו שפתנ תיבה ןינבל ט"'צר
 םכח ירצונה ושי תמאה יבהוא תעדלו .ןהכה סולבוטסירא אוה ךלמה |

 הרוח אלו 2 ערמ רסו םיהלא ארי דיסחו ? םימת קידצ שיא היה לודג

 4 רמאמ ךפה רוזניש ש"כ הבותכה םיהלאה תרות תלוז טפשמו קוח םוש

 וירבח ומק הילתב תמש ירחא םנמא .ה"ע השמ תרותב בותכש הממ

 רובעבו ותמכחמ ותוא םיאנושה םישנאה םע םיטטוקתמ ויחו וידימלתו
 וחלשנש דע השמ תרותב בותכש המ םא יכ םהירבדל עמוש היה אלש
 םהל ורוהו םיקח םהל ועבקו ושימ םיחולש םהש ורמאו םהמ םישנא

 הרותה תונפ וסרהו ותבשהמ לע ולע אלו ובלב אוה םמ/ אל םיטפשמ

 תקולחמה ? התיהנ הזבו םויה האור התא רשאכ בר םע םהירחא וטנו

 ידימלתל ןרמא 'ד םעמ וחלשנש םישנאה יכ ,ושי ידימלתו 'ד םע ןיב

 אלשו בר קוחיר םידוחיח ןמס וקחריש םהמע רבחתנש ימ לכלו וׁשי

 ירופפב הז לכ בותכש ומכ םהיקשמו םלכאמ םהל ןרסאו םהילע ורבחתי

 עידוהל 7 ונְל אלא ?ךיראהל טעמה הז רופסב ונכרצה אלו ,ירצונה ושי
 רבד םהל רסמ אלו אוה הנתנ אל ֹוׁשֹי ינימאמל םויח םהל שיש הרותהש

 ועבקש םישנאה םתוא וׁשע הז לכ אלא ,בתכבש הרותל רתוס * וא יכפה

 :תונוילג 'דה ועבקש םהמ םינושארוהו ,לארשימ ויהש םהה םיקוחה

 10 ארקנה אוה ןועמש 'ר 'בהו ,שולופ ארקנה לואש אבא אוה 9 םהמ 'אה

 ,שונַאוי ארקנה יעיברה ןנחויו שואיתמ עדונה אוה והיתתמ 'רו ,ווטיפ

 םיחולש ?''ר םורולוטשופא ב''י םיארקנ םה יכ םירחא הנומש ולא תלוזו

 ן-מא תנממ רערנו השמ תרותב בותכש המ לע ופיסוהש תויחלו .ושימ

 ,הרותה ןס םיבר םירבד וכפהש ש"'כ ,לארשי ללכמ ואצי םהש םהילע

 ואצי םהמ םיסדוקהש פ"עאו השמ תד ךפה תד ושדח םהש וארקנ ןכלו

 ןרמאו היה אלש איבנ ֹומייק יִכ םיער רתוי םה הלא םה הנה ללכח ןמ

 רקש ולכ חוש ומא םירמ ןטבב וסנכהב ודילוחה םיהלאו הולא ןב היהש

 "בזכו

 ,הנשו 'ל :ןרעדיינשנייטש ייּב 1

 ,ןרעדיינשנייטש ייּבטלעפ 2

 ,ןרעריינשניימש ייב טלעפ

 .רתוס וא ךפה ;ןרעדיינשנייטש  ייּב
 ,הלמב :טיימש ,התיהנ טָאטשנָא ןוא ,םויירנרַאּפ ןרעדיינשנייטש  ייּב
 ,ןרעדיינשנייטש ייּב טלעפ

 ,ןרעדיינשנייטש ייּב םלעפ
 ,אלו : ןרעדיינשנייטש  ייּב

 ,ןרעדיײנשנייטש ייּב םלעפ

 ,עדונה 1 ןרעריינשנייטש ייֵּב 0

 50 00 רב 52 סה א שפ
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 וכ ימונ ענַאלייּב
 (355 םייז עו)

 ,רעדיל םבוט-לזמ ןּב המלש
 246 'מֹונ - 

 .תוכסה נחל הז ?קשמב ברקי ןוננב החיתפ

 ירוצ ,יתרישב רישא ךינפל רח שש

 .יתנירו יעוש הבישקהו

 יחיש חכפשא הי ךדוה רחה ינֹּפִכ

 .יתרושת ףלח יבינ ירפ ?בק

 חוק חקפ םיריסאל !שודקו םור 5

 יתלואנ שחה ארקת רורד תנשו

 ךדננ םיננחתמ ךמע ןוצר קפה

 ,יתלפת לבק ,רערע הנפו

 ןויצ יררה לע חמצ המִצ השוח

 יתרזעל המוק ןנמ ךל סזחה

 ןורצבל בושל הוקת ריפא רוכזו

 .יתנויו היער עלס יונחמ

 ךזע ישבלתה ירוא םגו ימופ

 ,יתכסל םקהח :ירמא יננחתה

 ךתשורק ןועמב יתלפת ןוכת

 .יתרמאל ןזאה הי ינינה הניב

 רישל ויתומצעו ישאר ןומנא ומכ ףוכא

 .יתמשנו יחור הננעתו

 247 ימונ

 "ףשקבא רחש, ןֹונינּב

 יתנויו חיער -- ךלבא ימי ומלָש

 יתיב ךותב יגהת ךלכיהל יבוש
 יננקת תחפ יפ ירבעב המ'כ

 .יתמויא ךנק ינבו יִלע ןויצ
 --- ןומישיבו ,הנוי ,רבדמ ילא ךל ח

 יתדיחי ,ךכלמ ןומרא יפפותסה
 ,היער ,עיגהו ברק ריִמְז ריִמְז תע זה

 ,יתמדאב עמשנ רותה ?וקו
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 237 'מונ

 :ילאעמשי ןהננ יונשב

 ויתותפש דוד לע -- םינשוש לע רישא הרי

 ,םינגונ רחא אב ידוד ל?וק ,םינשוש ןויצ

 | .אב יננה יִכ ,ןויצ ,יחמש ינר

 ,יתיער תֵא ןויצ םלא תנוי --- יתפי ידש ןיב ןילל
 יתארקל יאצו אנ יאוב

 .אב יננה יכ ,ןויצ ,יחמש ינר |

 ,הלעי ,ךידי תופטונ רבוע רוי

 ךירע לא יבוש יבוש -- ךידוד ןֹויצ ופי חמ

 אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר
 ןֹויצ ןוימהי ךיא --- ךירות לע יעמ ומ

 ךינמוא םיכלמו םירש ךירה לע

 ,אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר

 ,ןויצ ,יכלת ןָא דע -- הנוי ימוק תויאנמ

 .הנשוש םיחוח ןיב ךל המ -- הנעי תונבב

 = .אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר
 ןויצ רבדמב ךתכל -- הבהא דסח ךל יתרכ ן

 .הבברו םיפלאב ירחא חברעו

 .אב יננח יכ ןויצ יחמש ינר

 ךידוד ופי המ --- הלוחמב יאצת יתיארק ל

 .חלס בהֶא בקעי ןואגב הלכ ןויצ

 .אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר

 ןויצ וריאי חמלחא הדטפ םדוא רוזָמ

 !המוק חבוש יל אנ ירמא ,המקר ידנב לע

 .אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר

 חכב ימירה ,ךלמה לא יאוב ןכבו

 ,ְךֹלֶש יתרבש ,יתנוי --- ךלוק ןויצ
 .אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר

 ןויצ ךיתונבו איבא ךיננ ןסח3

 יביחרה ךילהא םוקמל יבצ ץרא

 ,אב יננה יכ ןויצ יחמש ינר
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 13 'מונ ענַאלייּב
 (265 טייז עז)

 ,השורי רעשירַארעטיל סַארַאגַאנ לארשי ןגעוו
 ןופ גנלמַאז ַא תפצ ןיא טכעלטנפעראפ ַארַאנַאנ טָאה 1887 ןיא

 טָאה םורַא רָאי ףלעווצ ןיא .'.לארשי תורימז ,, סעיגעלע ןוא ןענמיה 8

 קידענעוו ןיא ןוא עקינָאלַאפ ןיא טייצ ןייא ןיא ןזָאלעגסױרַא רעטכיד רעד
 ןיא גנולמַאז יד .רעדיל ענייז ןופ גנולמַאז עטרעסערגרַאפ קידנטיידַאּב ַא

 ,םיטויּפ 229 -- ''רימת תלוע, (1 :םיקלח יירד ןיא טלייטעגניא ןעוועג

 -- .שדוח תלוע, (3 ןוא תורימז עקידתּבש 84 -- 'תּבש תלוע, (2

 עּבַאנסיוא רענַאיצענעװ רעד וצ המסוה סלַא .רעדיל עקידבוט-םוי 7

 עטנַאמרעד ןיוש טסקעט םניא יד טכעלטנפערַאֿפ 1009 ןיא ַארָאנַאנ טָאה

 -ַאנאנ ןופ עּבָאנסיוא עיינ ַא .'לארשי ימימ,, רעדיל עכעלטלעוו ננולמַאז

 ןוא ,דַארנלעּב ןיא 1887 ןיא ןענישרע טשרע זיא ''?ארשי תורימז ,, סַאר

 ננולײטּפָא רעטירד רעד ןיא ?ייוו ,עקידנעטשלופ ןייק טינ ךיוא סָאד

 פעּב רעד .!רעדיל עסיורג ץנַאג 17 ןזָאלענסױרַא ןענייז ""שדוח תלוע,

 -ַאנ טימ טנַאקַאּב ךעלנעזרעּפ ךיז הזע ןיא טָאה סָאװ ,''תורודה ארוק,,

 ןכילּברַאפ ןיא רעטכיד םנֹופ ןזַא ,ןזיוועגנָא טָאה ,הׂשמ ןוז סָארַאג

 ."'לארשי תיראש, רעדיל עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ גנולמַאז עסיורג ַא

 גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןֹופ עיּפָאק עכעלטפירשטנַאה עקידנעטשלופ טינ ַא

 ךָאנ ןוא ,ָאנּבוד המלש ןטנַאקַאּב םעד ןופ טנעה יד ןיא ןענופעג ךיז טָאה

 -ףיּב רעד ןיא ןעגנַאנעגרעביא טּפירקסונַאמ רעקיזָאד רעד זיא טיומ ןייז

 רעד ייַּב '.םייח ץע, שררמה-תיּב ןיא ךיז טניטעג סָאװ ,קעטָאיל

 רעקיזָאד רעד ןופ טָאה סעקוד ,? ,םַאדרעטסמַא ןיא הליהק רעשיזנּכשַא

 טיוּבעג ןיא סָאװ ,"אושנ האלי, ריל סָאד ? טכעלטנפערַאפ גנולמַאז
 -עּמש רָאי 18 טימ ,''רעדילדָאכע , ןֹופ םרָאפ-גנַאלק רעטנַאקַאּב רעד טיול

 ןרעטנוא טכעלטנפערַאפ רעדנעלדירפ .נ .מ םָאה (1808 ןיא) רעט

 טיופ '?ארשי תיראש ,, סַארַאנַאנ סיוא רעדיל 120 "םינומזּפ , ןעמָאנ
 טפירקסונַאמ רעד .ןיוו ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ ןטקעפעד ַא

 ףיוא ,ןומזּפ ןטסקיצנַאװצ םרעדנוה םנופ טימ רעד ןיא רעּביא טסייר
 ןופ טּפירקסונַאמ ַא ןרָאװעג טיהעגפיוא זיא ןפוא ןרעסעּב קידנטיידַאּב ַא

 ןקיזָאד םעד .םילשורי ןיא רעדיל עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ סַארַאגַאנ
 1898 ןיא טפיוקעגּפָא טָאה ,ןטייז 260 ןופ טײטשַאּב סָאװ ,טּפירקסונַאמ

 ,49 ,3/ ,"תורודה ארוק, 1
 ,526 ,18423 ,"סטנעירָא ,ד טַאלּברוטַארעטילא 5



 205 ןדיי ייּב ריטַאר;טיל רעד ןופ עמכישעג יד

 ןיז טימ טנַאקַאּב ןוא 4 ןַאמפיוק דוד רעטנרעלעג רעטסּוװַאב רעד

 סרעכַאּב טיול 2 רעכַאּב .װ טָאה זיירק-רעזעל ןרעטיירב םעד טלאהניא

 -ּפִא עקידנעטשלופ טינ ַא טּפירקסונַאמ רעקיזָאד רעד זיא גנולייטטימ

 םרבחמ םעד טימ ןּבירשעג ,"לארשי תיראש , סָארַאנַאנ ןופ טפירש

 ןוא ,2 רעדיל 409 ךיז ןעניפעג טּפירקסונַאמ םעד ןיא ,טנַאװ רענעגייא

 טּפירקסונַאמ רעניוו םעד ןיא ךיוא ךיז ןעניפעג סָאװ ,80 זיולּב ייז ןשיווצ

 ןיא ,ָאזלַא ןעעז רימ , .''םינומזּפ,, סרעדנעלדירפ ןיא ןיירַא ןענייז ןוא

 דנטיידַאּב ןיא גנולמַאז-רעדיל עקיזָאד יד זַא ,ףיסומ רעכַאּב ייּברעד

 עטכעלטנפערַאפ ןיוש סַארַאגַאנ עדייּב ןופ םענרַאפ ריא טיאל רעסערג

 ז8 ,טכַארטַאּב ןיא ןליפַא קידנעמענ טינ ,ןעמַאזוצ ןעגנולמַאז-רעדיל

 ןוא ,ןעננוקעדטנַא עקידרעטייוו ךָאנ טיבעג םעד ףיוא ךעלנעמ ןענייז סע

 ךָאנ םעד ךרוד ךיז ןָאק רעדיל עטכעלטנפרַאפ טינ ךָאנ סַארַאגַאנ לָאצ יד

 + "ןרעסערנרַאפ דנטיידַאּב

 טינ ךָאנ ןיא השורי עשירַארעטיל סָארַאנַאנ זַא ,הרעשה עקיזָאד יד

 -ַאֹּב ןפוא ןטסדנצנעלנ ןפיוא ךיז טָאה ,ןרָאװעג טקעדענפיוא ןצנַאגניא

 "ןטּפירקסונאמ יד 1922--19ע1 ןרָאי יד ןיא קידנשראפסיױוא ,טקיטעטש

 "ענ תורוש עקיזָאד יד ןופ רעּביירש םעד זיא ,שטיווָאקריפ ןופ ןעננולמאז

 ןעניפעג סע עכלעוו ןיא ,ןטּפירקסונאמ םקעז טימ ןענעקַאּב ֹוצ ךיז ןעננול

 ןוא רעדיל עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ סַארַאנַאנ ןופ תורצוא עצנַאג ךיז

 סאוו ,טּפירקסונַאמ םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעוו ?לּכ-םדוק .סעמעָאּפ

 "מונ ןרעטנוא עיצקעלאק-שטיװָאקריפ רעטייווצ רעד ןיא טנכייצרַאפ זיא

 228 סיוא ןענַאטשַאּב הלחתה רעד ןיא ןיא טּפירקסונַאמ רעד ,107--1

 רעטרע עליפ ןיא ,טקעפעד רעייז טציא רעּבָא זיא רע ,8' ןיא רעטעלּב

 -רַאפ ןזיולּב יד ןליּפַא ןענייז זייוורעטרע ;סנניוּב עצנַאנ ןסירעגסיוא ןענייז

 סָארַאגַאנ ןופ ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא סיוא ןעמונעג רעטעלּב טימ טלופ

 . -סונַאמ רעקידנפערטַאּב רעד טציא טײטשַאּכ ךָאד ,''?ארשי תיראש ,

 נופ ףֹוס םוצ זיא רעּבָא ראפרעד .רעטעלּב 187 סיוא ?כח-ךסּב טּפירק

 ןקידנעטשולפ ַא טימ לטעצכוז ַא ןרָאװעג םיהענפיוא טּפירקסױנַאמ

 תעּב טּפירקסונַאמ םניא ןענופעג ךיז ןּבָאה סָאװ ,רעדיל עלַא ןופ רעטסייר

 ןענייז ױזַא ,טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןיא יוװ .תומילשב ןעוועג ךָאנ זיא רע

 ,ןעגנוליײטּפָא 19 ןיא טלײטעגנייַא רעדיל יד טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא ךיוא

 רעד ןיא ןרָאװעג ןּבענעגרעּביא טּפירקסונַאמ רעד זיא טױט סנַאטּפױק ךָאנ 1

 !עימעדַאקַא ,נסיװ רעשירַאננוא רעד ןופ קעטָאילּביּב

 .59 ןוא 58 'ב ,'ףיװשז דויטע ,ד יװער, ןיא 2
 ,ךיז םמענ תועמ סרעכַאּב ןענַאװ ןופ .469 תועמ יּפלע ןָא טויײװ רעכַאּב 9

 ,רעטעּפש ןרעװ ןזיוװעגנָא טעװ
 ,97 'ו ,59 'ב ,ןטרָאד 4



 גרעבניצ ,י' ר"ד 406

  ץשילאקיזמ עּבלעז יד ןוא ענייא ןטּפירקסונשמ עדייּב ןיא ןגנָארט סָאװ

 -ײטּפָא יד ןֹופ רדס רעד ןיא טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא סָאװ רָאנ ,ןעמענ

 ןיא טדער רעכַאּב ,תמא .סנַאמפיוק ןיא יװ ,רערעדנא ןַא לסיּב ַא ןעגנוק

 ןעמָאנ םעד רעטנוא גנולײטּפָא ר עט נצ רע פ 8 ןגעװ ךָאנ טכיראּב ןייז

 זיא סָאד .רעדיל ריפ סיוא ןיולּב טיײטשַאּב עכלעוו ,(אקיזדנעפ) הקינניפ

 ןסיורג ןפיוא ןֶא טזייוו .אפוג רעכַאּב .ןרעכַאּב דצמ תועמ ַא זיולּב רעֹּבֶא

 רעטעלּב עליפ ;טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןופ עיצַאנינַאּפ רעד ןיא רעטנַאלּפ

 זַא ,טקרעמַאּב טינ רע טָאה ךָאד ןֹוא .ץַאלּפ ןקירעהעג ןפױא םינ ךיז ןענימעג

 ךיז טּביוה םיא טימ ;טרָא ןקידנסַאּפ ןפיוא טינ ךיז טניפעג 21 טָאלּב רעד

 רַאפרעד זיא טרָא ןייז ןוא ,(יזדבייא) '"יגּביא,, גנוליײטּמָא עט9 יד ןָא שיטקַאפ

 סָאװ ,ןופרעד ךיז טמענ רעטנָאלּפ רעד .164--190 רעטעלּב יד רַאֿפ טקעריד

 טייטאב רעד ןעוועג רָאלק טינ ןיא 1 ודומ ךיז ןיא אפוג רע יװ ,ןרעכַאּב
 -ַאֹב טינ רע טָאה ךיוא ;טנָארט גנולייֵטּפָא עדעי סָאװ ,ןעמענ יד ןופ

 -כוז, רעד .ןעמָאנ ןטלּפָאד ַא ןנָארט ןעגנולײטּפָא עקינייא זַא ,טקרעמ

 חלאו ,, :רעטרעװ יד טימ ןָא ךיז טּבייה טּפירקסונַאמ רעזנוא ןופ ''?טעצ

 2 ןעגנולײטשָא יד ןעיינ ךָאנרעד .''םינומזפח לש תוחתפמה םתוח יחותפ

 | ; רדס ןקידננלָאפ טיול |

 טרָאװ סָאד .רעדיל 88 טלַאהטנַא '!טשַאר , גנולײטּפָא עטשרע (1
 ,עמיטש עכביילג ַא --- שיסרעּפ ןיא טײטַאּב ''טשטר,

 סָאד .רעדיל 28 --- (רואהַאמ) ''רהאמ ,, גנולײטּפָא עטייוצ (2

 .םמעט םעד ןכאמ רעלענש ,ןקינײלשַאּב -- שיסרעּפ ןיא טיײטַאּב טרָאװ
 -עג טָאה ינייסוה .רעדיל 110 -- ?"ינייסוח,, גנולײטּפָא עטירד (9

 .ןוז סילַא ףילַאכ םעד ןסייה

 טמענ ןעמָאנ רעד .רעדיל 84 -- ''קילָקוּב, גנולײטּפָא עטרעפ 4
 ,רעטכייל ַא ה"ד ,שוק רעטכייל ַא --- ''סוּב,, טרָאװ ןשיסרעּפ םנוּפ ךיז
 .ןָאט רעטרַאצ

 סָאד .רעדיל 08 --- ?ץרובינ--םַאגַאע , גנוליײטּפָא עטפניפ (ס
 ערייּב .שיסרעּפ ַא -- עטייוצ סָאד ,שיּבַארַא ןַא זיא טרָאװ עטשרע
 ןיא גָאט רעטשרע רעד רעדָא ,גָאט רעיינ ַא :ךעלּבעטשכוּב יז ןטייטַאּב
 ,סקיטראדמערפ ,סיינ סעּפע :ןטיײטַאּב סע ףרַאד ָאד .רָאי

 טרָאװ סָאד .רעדיל 84 --- ' הּבַאס, גנולײטּפָא עטסקעז (6
 .הלותּב ַא -- שיּבארַא ןיא טיײטַאּב

 ,רעדיל 98 --- ''ילובנוז,, גנולײטּפָא עטעּביז (

 ,246 ,58 ,ּברַא .םיצ 1
 "ותרישו הראננ לארשי, גנולדנַאהּפָא ןיז ןיא ןָא טזײװ ןָאסלעדיא .צ .א 2

 ןדנוגרַאפ ןַארַאגַאנ ייּב ןענייז ןעננלײטּפָא יד ןופ ןעמענ יד זַא ,(4-- ,37 ,"חולשה,)
 | ,רעדיל ענייז ןופ עידָאלעמ ןוא קירמעמ רער טימ



 497 ) ןֹי יב לומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 טײטַאּב טרָאװ סָאד .רעדיל 88 -- ''קךיא , גנוליײטּפָא עטכַא (8
 800 ןָאט ןטימ ןָא ךיז טבייה סָאװ ,עידָאלעמ יד שיגַארַא ןיא

 טײטַאּב טרָאװ סָאד .רעדיל 26 -- ''הַײגש , גנוליײטּפָא עטניינ (9

 ,(51--44) עװַאטקָא רעד ןופ ןָאט ןטירד םעד שיטרעּפ ןיא

 סָאד .רעדיל 25 --- ' (יזדווע) יגביא, גנולײטּפָא עטנעצ 0

 רעד ןופ רעדיל עקינייא .עמיטש עכיוה ַא שיסרעּפ ןיא טייטאב טרָאװ

 -םיוק ןיא ב"צ) ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא ןיא ןנָארט גנולײטּפָא רעקיזָאד

 עקיזָאד סָאד ,//הניגניּפ,, רעדָא ''האיגניּפ,, לּפעקרעטנוא סָאד * (סנַאמ

 ,(801) עװַאטקָא רעד ןופ ןָאט ןטטניפ םעד שיסרעּפ ןיא טייטאּב טרָאװ

 טיײטַאב טרָאװ סָאד ,רעדיל 18 -- ''הבאנ,, גנוליײטּפָא עטפלע (1

 | ,עמיטש עמענעגנָא ןִא שיסרעּפ ןיא

 .רעדיל 16 -- (איירישזד)) '!איירינ,, גנולײטּפָא עטפלעווצ (2

 ,(64) עװַאטקָא רעד ןופ ןָאט ןטרעפ םעד---שיסרעּפ ןיא טייטַאב טרָאװ סָאד

 טרָאװ סָאד .רעדיל 28 --- .לָאזוא, גנולײטּפָא עטנציירד 8
 1 םיטש עקירעדינ ַא שיּבַארַא ןיא טײטַאּב

 ייז ןשיווצ ,רעדיל 160 טנכייצרַאפ רעטסייר םניא ןענייז ןעמַאזוצ
 יד ןיא ןרעדנעלדירפ ךרוד טכעלטנפעראפ ןענייז סָאװ ,90 זיולּב

 ןיא טיגנ ,ןרעדנעלדירפ ייּב טינ ךיז ןעניפענ סאו ,190 ןוא ,''םינומזּפ ,

 זא ,ןרעו טקרעמעגנָא ייּברעד רעֶּבֶא ןומ סע .טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק

 ,רעטסייר רעזנוא ןיא טנכײצרַאפ ןענייז סָאװ ,רעדיל קיסיירד רעכעה

 .ןזיוועגנָא וּתעשּב ןיוש טָאה רעכַאּב .טסַאפרַאפ ןארַאנַאנ ןופ ט י נ ןענייז

 ןַא גנוניימ סרעכַאּב טיול ןיא סָאװ ,טּפירקסונטמ סנַאמפיוק ןיא זַא

 לָאצ עסיוועג יא ךיז טניפענ ,אפונ ןַארַאגַאנ ןופ טפירשּפֶא עקיטנַאהנגייא

 ןענייז ייז ןיא לייוו ,טסאפראפ ייז טָאה ארַאנַאנ טינ סָאװ ,(41) רעדיל

 ,ופ ,השמ) ןעמענ ערמערפ ןטכַאלפעגנייא ךיטסָארקַא ןופ םרָאפ ןיא

 -עג רעדיל עדמערפ 41 עקיזָאד יד ןופ .(המודּכו הדוחי ,יכדרמ ,חמלש
 ,עקינייא ךָאנ ייז ץוח רָאנ ,טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא ךיוא 28 ךיז ןעניפ
 -ענ טנַאקעג טינ טָאה רעכַאּב .גנולמַאז סנַאמפיוק ןיא ָאטינ ןענייז סָאװ
 יא רעדיל עדמערפ ןעמוק סע יו ,גנורעלקרע עקיסַאּפ ןייק ןעניפ

 ןֹּבָאה אפונ ןַארַאנַאנ ןֹופ היורעד גנוזייוונָא ןַא ,גנולמַאז-רעדיל סַארַאנַאנ

 סעשטיווָאקריפ ןיא ךיז טניפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ רעדנַא ןַא ןיא ןענופעג רימ

 רעייז זיא טּפירקסונַאמ רעד ,186 'מונ םעד רעטנוא עיצקעלאק רעטשרע

 ,ןטנעמנארפ יירד זיולּב ןרָאװעג טיחענפיוא שיטקַאפ ןענייז סע ,טקעפעד

 גנלײטּפָא רעקיזָאד רעד ןופ דיל ןייא טנָארט טּפירקסונַאמ רעזנוא ןיא ךיוא *

 ,האיגנימ ,יקרוש ילגתנ ידנש האנ ןומזפ, :לּפעקרעטנוא סָאד "ידידי ילע ףולחי;

 ןענָאסלעדיא יב ןעמונענ רימ ןּבָאה ןעמענ יד ןופ ןעגנורעלקרע יד 1

(32) 



 נרעבניצ ,' ר"ד 1208

 טַאלב רעדנוזַאב א ףיוא .8' ןיא רעטעלב 18 ןעמַאזוצ ןפערטַאּב סָאװ

 ונניא ,חשמ ןּב לארשי 'רל , ;ןשטיווָאקריפ ןופ ץיטַאנ עסידנגלָאפ ךיז טניפעג

 רעקיזָאד רעד זַא ,גנוזייוונא סעשטיווָאקריפ .'רבחמה די בתכ ,יראגנ

 עלא .ש? ַאפ טגנידַאּבמוא ןיא -- ַארַאנַאנ טינ ןיא השמ ןּב ?ארשי

 ,"לארשי תיראש , גנולמַאז-רעדיל סַארַאנַאנ ןֹופ ןענייז ןטנעמגַארפ יירד |
 יירד עטשרע יד ןוא ריפניירַא םעד טלַאהטנַא טנעמנַארפ רעטשרע רעד

 םעד -- טנעמנַארפ רעטייווצ רעד ,''ילובנז, גנולײטּפָא רעד ןופ רעדיל

 -5 21 עטשרע יד ;'קריא  גנולײטּפָא רעד ןופ רעדיל 238 ןיא ריפניירַא

 ןשיוצ ,טּפירקסונַאמ סנַאמּפיוק ןיא יו רדס ןּבלעז םעד ןיא ןעיינ רעד

 בנשנ הננוכ אוח השועו ץראה רצוי, דיל ןייא ךיז טנימעג עקירעּביא יד

 רעירפ םעד ןיא יא טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןיא יא טלעפ סָאװ ,'!ומש

 -אנ 12 ןופ טייטשַאּב טנעמנַארֿפ רעטירד רעד .רעטסייר םענעּבירשַאּב

 -ניֵא זיא ףלעווצ עֶלַא ןיא .לַאזוא,, גנולײטּפָא רעד סיוא רעדיל סארַאג

 עֶלַא ךיוא ןגָארט ןעמָאנ סָארַאגַאנ .לארשי, ןעמָאנ רעד ןטכָאלמעג

 -ירעביא יד .ןטייווצ םנופ רעדיל 88 ןוא טנעמנַארפ ןטשרע םנופ רעדיל

 .ןעמענ עדמערפ רעּבָא ןנָארט ננוליײטּפָא רעקיזָאד רעד ןופ רעדיל סקעז עק

 םעד --- 28 ןוא 84 'מונ ,קזח קחצי --- ךיטסָארקַא םעד טגָארט 58 'מונ
 םעד -- 89 ןוא 88 'מונ ,יכדרמ ןעמָאנ םעד -- 99 'מונ ,השמ ןעמָאנ

 ךיז טניפעג (384 'מונ) ''וניהלא 'דכ ימ,, דיל םעד רעּביא .היחרז ןעמָאנ

 ךיל סָאד ןוא ,,י"נ סאבע השמ ר"המ םכחהל הזו, :טפירשפיוא יד

 ;טפירשפיוא יד טָאה (38 'מונ) "'ןורשה תלצבחו ןורצבל בשה יאכז,

 -םיוא עקיזָאד יד .'ה"לז סאירילמ היחרז ר''המכ ירומ םלשה םכחהל,,

 ,הרעשה סעשטיווָאקריפ .אפוג ַארַאנַאנ טכַאמענ קפסיילּב טָאה ןטפירש
 רַאפ ןבָאה רימ זַא ,ה"ד ,'רּבחמה דייבתכ, זיא טּפירקסונַאמ רעד ןַא

 ןוא .טקיטכערַאּב ץנַאג ןיא -- טפירשּפָא עשיפַארנָאטיו א ןַא ךיז

 ,רעדיל עדמערפ עלַא יד זַא ,ןסיוו וצ זנוא ןּבינ ןטפירשפיוא עקיזָאד יד

 סָארַאנַאנ טסאפראפ ןבָאה ,ננולמַאזירעדיל סַארַאנַאנ ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ

 רַאפ ייז טָאה אפונ רעטכיד רעד ןוא ,עטנַאקַאּב עטנעָאנ ןוא םיברוקמ

 טנעלפ רע ּוװ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןיא ןורּכזל טזָאלעג ןוא ןּבירשענּפָא ךיז

 ,ןעגנוטכיד ענענייא ענייז ןביירשרַאפ
 -קעלָאק רעּבלעז רעד ןופ ןטּפירקסונַאמ עקידרעטייוו ייווצ יד ךיוא

 טינ ךָאנ סַארַאגַאנ ןופ לייט ַא טיהענפיוא ןּבָאה (188 ןוא 187 'מונ) עיצ

 זיא 127 'מונ טּפירקסונַאמ רעד .השורי רעשירַארעטיל רעטכעלטנפערַאפ

 190 עטשרע יד ,8 ןיא טָאלּב 150 סיוא ןענַאטשַאּכ חלחתה רעד ןיא

 יד ףיוא ;ןַארַאגַאנ ןופ עלַא טעמּכ ,רעדיל 138 ןעמונרַאפ ןּבָאה רעטעלּב

 םעד עלַא ןנָארט סָאװ ,רעדיל 4 טנכייצרַאפ ןענייז 122--191 רעטעלּב



 409 ןדיי ייּב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 רעטעלּב 7 עטצעל יד ,((ןוז סָארַאנַאנ רשפא) לארשי רֹּב יול ;ןעמָאנ

 יז ףיוא טָאה טנַאה עקידרעטעּפש ַא טשרע ןוא קידייל ןעוועג ןענייז

 -ַאמ רעד .תועימק ןוא תועּבשה עשילּבק ,רעדיל ענעדיישרַאפ טנכייצרַאפ

 98 עטשרע יד .ןרָאװעגנ טיהעגפיוא טכעלש רעייז רעֹּבָא זיא טפירקסונ
 ןיא סָאװ ,דיל ןטימ ןָא ךיז טּבייה טּפירקסונַאמ רעד ןוא ,ןלעפ רעטעלּב

 ---/9 ןוא 40--88 רעטעלּב יד ןלעפ ןַאד ,80 'מונ םעד טימ טננייצרַאפ

 סָארַאגַאנ ןנָארט סָאװ ,רעדיל 10 ןרָאװעג טיהענפיוא ןענייז לכה ךסכ 1

 ןעמָאנ ןטימ ךיל ןייא ,(השמ ןֹּב לארשי ןוא לארשי ךיטסָארקַא) ןעמָאנ

 רעדיל יד ,לארושי רֹּב יל ןטנאמרעד רעירפ םעד ןֹופ ריפ ןֹוא םהרבַא

 -נֹוזַאֹּב ןיא ןטפירקסונַאמ עקידרעירפ יד ןיא יו טלײסטענניא טינ ןענייז

 -ָאו טימ טנבייצעגנָא ןיא רעדנוזַאּב דיל ןדעי ףיוא רָאנ ,סעּפורג ערעד

 -בייהנָא ןטימ דיל ןייא רַאפ .ןרעוו ןעגנוזעג ףרַאד דיל סָאד עידָאלעמ דעס

 :טפירשפיוא יד ךיז טניפענ ''ינחכשי רימת חצנל דוד המל,, :זרעפ

 ייווצ ךיוא ךיז ןעניפעג גנולמַאז רעקיזָאד רעד ןיא .'!'וסנמור האנ ןומזּפ,

 טסירשפיוא יד טנערט (184 'םונ) ייז ןופ סנייא ,רעדיל עשיטקאדיד

 ןָא ךיז טּבייה ןוא 'הנשמ ירדס אתיש לע דסוימו חבושמ האנ ןומוּפ

 : עפָארטס רעד טימ

 ךנויער לא תדב םיש

 ךנוינה ויתוינשמבו

 | .ךינבל םתננשו

 ךיפ עשיטקאדיד עטייווצ סָאד זיא טנַאסערעטניא סרעדנוזַאּב

 סָארַאנַאנ טגָארט סָאװ ,'חנישה לע דסוימ האנ ןומזּפ, (112 'מונ)

 רעדורב רעד ןיא סָאו ,ףָאלש םעד ןנעוװו דיל-רפומ ַא --- ךיטסָארקַא

 ךיפ ןוא ןרָאװעג טכעלטנפעראפ טינ ךָאנ זיא דיל סָאד .טיוט םנופ

 : תומילשּב רַאמרעד סע ןעננערב

 ףרוע לע ןשית -- ףרוח ליל שיא

 ךתנשמ לא םוקת אנו

 'וכו שיא

 םירוענ המונתמ םימּי
 םירורב םייח לש םימי םה

 םייחב רחבו ררועתה םוק

 םירדח ךות הניש ןמז ךא

 ךתתימב ךתטמ לע

 "וכו שיא

 םיניע חקפו םדא ןב אנ ריִׂש/

 םייח הרועתו התימ --- הניש



 גרעבניצ .י ר"ל 500

 םייחב רחבו ררועתה םוק

 ךיתיבו התא היחת ןעמ?

 'וכו שיא

 חמור יכאלמ :טבה הא"

 המונת אלו הניש םב ןיא

 המוק הרהמו דומלת םהחמ

 ךתרמשמ לע דומע םהב

 'וכו שיא

 היח תארקנ איח ךתמשנ םָא

 היה אלכתמ התלב ףוגו

 היחתב השע המשנכ ףוג

 ךתע אלב תומת המלו
 "וכו שיא

 העיגיב םישת םויל חליל
 העבשל הדיצ ךל ןיכהל

 העיסנ םוי בורק יכ האר

 ךיתוכילה וקחר דואמו

 'וכו שיא

 התאר אל ןיע ןופצ בוט ךל

 התדדנ ךיניעמ הניש םא

 התומ ךיניעמ דיני לֶא םג

 ךיתדמכ הדמ דומי

 "וכו שיא

 תומונתמ שיא חרוע טזזד
 תומ ירחא לא ךררועיו

 תומלוע ש"יו םייח אצמת

 ךתלחנו ךקלח יהי

 "וכו שיא

 עסינייא ךָאנ גנולמַאז רעד ןיא ךיז ןעניפעג דיל ןקיזָאד םערד ץוח

 יד ןיא ןה טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןיא ןה ןלעפ סָאװ ,רעדיל ערעדנַא

 השוח ,יתדמח דידיי 08 'םונ :1 ןטּפירקסונַאמ עטנַאמרעד רעידפ

 ירוצ ,, 129 'מונ ,"ריבד תונבל ריבכ לא לאוי,, 86 'מונ ,"המוק ,יתרזעל

 יַאד ,י טצונַאּב ךיז טָאה סע עכלעװ םימ ,ןטּפירקסונַאמ יד רעּבָא ךיז ןעניפעג 1
 ,(360 ,2328 ,219 ,| ,ןטרָאד) 'םויפהו הרישה רצוא, ןייז ןיא ןָאזדיװ



 51 ןריי ייּב רומַארעטיל רעד ןופ עטכישעג יד

 152 'מונ ,'היפיפי הלעי תורפ שיחהו ריהמ ,הי ילאונ ירוצ ,הי ילאונ

 ."הנעא לא דוה ,ילא וכו וטה םכנזא ,ידידי,,

 ;8 ןיא רעטעלּב 90 סיוא טייטשַאּב טּפירקסונַאמ רעטייווצ רעד

 -ריפ ןיולּב ךיז טניפעג טָאלּב רעדנוזַאּב ַא ףיוא ,טלעפ טָאלּב רעש רעד

 ןפיוא ."םידרפס םיררושמל תורימזו םיריש,, :גנונעכייצפיוא סעשטיווָאק

 חספ לש יעיבש ףיֹוא םיטויּפ עכעלטע ןבירשעגפוא ןענייז טָאלּב ןטשרע

 ךָאנרעד ןוא ,רעקידייל ַא זיא טַאלּב רעטייווצ רעד ,רעטכיד עטנַאקַאּבמוא ןופ

 ןפרַאװ ייז ןשיווצ) םינומזּפ סַארַאגַאנ ןופ ןעגנולייטּפָא ריפ עצנַאג ןעייג

 -ײטּפָא עטשרע יד .(רעטכיד ערעדנַא ןופ רעדיל עקינייא ךרוד ךיוא ךיז

 טקורדעג ןענייז ייז ןופ יירד ;רעדיל 79 םסיוא טײטשַאּב (טשַאר) גנול
 ןענייז סָאװ ,סקעז ןוא (20 ןוא 10 ,6 'מונ ,{) ''?ארשי תורימז , ןיא

 -ַאב רעירפ יד ןיא טינ טּפירקסונַאמ סנַאמפיוק ןיא טינ טנבייצרַאפ טינ
 ןמ ךל קעוצ ,רוצ ריסא תקנא לוקל עמש (1 ;ןטּפירקסונַאמ ענעבירש

 ךדוי (6 ;הרובנב רזאנ לא היתחת רובעב הי ארקא ךל (2 ;םירצמה

 לב תא לבקו ונתוכס ינודא הבוש (4 ;עיבי ךתקדצ יפו םוי םוי ירירפש

 םויב עבש (0 ןימא תיב לא הרוסא אנ אוב ימע לא (8 וניתלהס
 יד טנלָאפ רעטעלּב עקידייל יירד ךָאנ ;םימלוע רוצ יח התא יכ ךיתללה

 -עג ייז ןופ ;רעדיל 81 סיוא טיײטשַאּב סָאװ ,(רהאמ) גנולייטּפָא עטייווצ

 טקורדעג ןיוש זיא סנייא ,גנוליײטּפָא רעטשרע רעד ןיא ךיוא 5 ךיז ןעניפ

 ןיא טינ ךיז ןעניפעג סָאװ ,ייווצ ןוא (2 'מונ ,1{) 'ילארשי תורימז ,, ןיא

 ןוח אשונ לא הי (1 :1 ןעגנולמַאז עטנַאמרעד רעירפ יד ןופ רענייק

 יד .ינעישוי 'דו ארקא םיק לאל ינא (2 ,םק הילע רצ יכ הארו הנויל

 ,18 ייז ןשיוװוצ ,רעדיל 128 סיוא טײטשַאּב (ינייסוה) גנולײטּפֶא עטירד

 עֶלַא טינ {?ןעגנולמַאז עטָאמרעדנּבױא יד ןיא טנכייצרַאפ טינ ןענייז סָאװ

 ,בואכה יבבל ילע ילומח יער יבהז (1 :ןאראנאנ ןופ רעבָא ייז ןעמַאטש

 הלימו תבש (8 ,ונוממח ונומלה וניביוא ונובבס יכ ונברק לא אנ רדי (2

 הנס ןָא ולאש יער ידידי (4 ,הנומשל םנו העבשל קלח הנועמ רד םש

 יבל ינומא ?הקב ינויער ךדוי (6 ,םליע ינומר סיסע ינקשי (8 ,רוד

 ונבל חמשי (8 ,תרחב םע ןנוח בוש ארקת ירדע יתמ ילא (/ ,יניעו

 המ ונכלמ תולהת בשוי (10 ,ידש לא םשב ירזע (9 ונקדצ חישמב

 ,תולפת עמוש תולילע ארונ רוצ תולהת בשֹוי (11 ,ץראב ךמש רידא

 ימטשב םר ךלמ (18 ,יננע אל םוי םֹוי ארקא ינכשממ דדנ דודל (2
 ידידי (15 ,ךרומ יריבעה יריסה םינת ןועמ ןיב יתנוי ךל חמ (14 ,םימש

 ,טצונַאּב ךיז םָאה ןָאזדיװַאד עכלעװ טימ ,ןטּפירקמונַאמ יד ןיא םינ ךיוא 1
 .ַאד עכלעװ םימ ,ןטּפירקסונַאמ יד ןיא ךיז ןעניפעג ייז ןופ עקינייא זיולגב 2

 ,טצונַאב ךיז טָאה ןָאזדיװ



 גרעּבניצ .י ר"ד - 2

 רד רדאנ ?א לומ (16 ידידי ךינועמ בונ תא תשטנ ךניב אנ יניב חמ

 ,יזועמו יחטבמ ןעשמ ידעב ןנמ ילא התא (1/ ,הרמזב רישא הלעמ

 ,איהמת ףאו אמתא 8

 ןשיווצ ,רעדיל 78 סיוא טײטשַאּב (ץרובינ) גנולײטּפָא עטרעפ יד

 לייט ןטשרע םעד סיוא רעדיל סקעז ,רעטכיד ערעדנַא ןופ עקינייא ייז

 םעל ףוסאי (1 :עטנַאקַאנמוא ךָאנ טציא זיּב 9 ןוא ''?ארשי תורימז,

 בשוי (3 ,רבגתמ רצל ןוזר חלש הי (2 ,ותיערמ ןאצ ימע תלחנ חמה ,ותלחנ

 ,ינרמל םיחלא רוא רוא ינעידות םייח חרוא (4 1 יננוח רהמ יננוח קחש
 לבה לכ לכמ םמורתי (6 ,?כ רצוי ךלמל וניפב ללהנ תולהתו תורימז (6

 ילא שיחי (8 ,אנֹוש דימ ךמע ץלח ,הנסב תלגנ לא (7 ,שומי אל דימת

 ,השדח הריש םעונב ררושא (9 ,יל דעונ םוי

 'מונ ןרעטנוא ךיז טניפעג עיצקעלַָאק-שטיוװָאקריפ רעּבלעז רעד ןיא

 281 ןופ גנולמאז א זיא םָאד .8' ןיא רעטעלּב 110 סיוא די-בתּכ ַא 8

 -עּביא יד ,רעטכיד ערעדנא ןופ קילדנעצ רַאּפ ַא זיולּב ייז ןשיווצ ,רעדיל

 -ניַא ןענייז רעדיל יד ,ל?ארשי תיראש , סָאראנַאנ ןופ עֶלַא ןענייז עקיר

 סיוא טיײטשַאּב (קריא) גנולײטּפָא עטשרע יד .סעּפורג ןיינ ןיא טלייטענ

 ערעדנא יד ןיא טנכייצרַאפ טינ ןענייז סָאוו ,ףניפ ייז ןשיוװצ ,רעדיל 0

 רומזמ (2 ,םורמ הרצ ?כמ ינליצה ,םורמ ארקא ךילא (1 :2 ןטּפירקסונַאמ

 ,ילבח תנמ ילאוג לא אנא (8 ,האנ האנ יכ לא תודוהל רישא הידוחו ריש
 עטייוצ יד .הרבחב ימע חמשת הפי (0 ,יבאכ הפר ,יבבל תדמח (4

 -ַאֹּב יד ךיז טניפעג עקינייא ייּב .רעדיל 80 טלַאהטנַא (ינבא) גננליײטּפָא

 ןיא טנכייצרַאפ טינ .* (ָאקישזדנעּפ ידָאלעמ) האגיגניפ ןחל :גנוקרעמ
 שיח קחרממ הלענ הי (1 :רעדיל יד ןענייז ? ןעגנולמַאז ערעדנַא יד

 (הּבאס) גנולײטּפָא רעטירד רעד ןיא  .ינדפי יכלמ אנ םוקי (2 ,ינדפ

 -ַאֹמ ערעדנַא יד ןיא ןלעפ סָאװו ,11 ייז ןשיווצ ,רעדיל 9 ײ ןעניפעג

 הניד ןד ,הי (2 ,לא יביר בר -- םלוע בבל ץודי ליגי (1 :ןטּפירקסונ

 ,םינומא רמוש םעל -- םינויבאל התא בא (3 ,הנועמב תבש הנויל

 דומעא ינשו ימי (6 ,יניע רואמו ינושש ?א (6 ,רצ לע םקנ שבלי 44

 אובי אוב (9 ,ךתקדצ רפסי יפ יהלא (8 ,לא יחישמ חלשי (7 ,ידמע לע
 םר הונ (11 ,רומזמ רישב ימאנו ימוק הבוהא (10 ארונ םש אובי יכ

 .רעדיל 108 טלַאהטנַא (הואנ) גנוללײטּפָא עטרעפ יד .הילע הכס ךמש

 -ל עקידנגלָאֿפ ןענייז ןטּפירקסונַאמ ערעדנַא יד ןיא טנכייצרַאפ טינ

 םעד ןנעװ עז ,ושנַאנ ףסוי רשפא זיא דיל ןקיזָאד םעד ןופ רעסַאּפרַאּפ רעד 1
 ,36/ ,|| .װ .םיצ ,ןָאזדיװַאד ,י

 .ןָאזדיװַאד ,י טצונַאּב ךיז טָאה םע עכלעוו םימי ,ןטּפירקסונַאמ יד ןיא טינ ךיוא 2

 ,496 '} רעירפ עז *



 503 | ןריי יב רוטַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ,יה קחש ןכוש הי (2 ,ךמש תא דהחיא אשנתמ םר ילא (1  ;רעד

 ,הגהי ריש תע יבל דערי (4 ,רומזמ רישא ךל יניעו יבל תואת יבוהא (3

 דוד ינוריעי (7 ,1 הזה ילע תאטח ימ הי (6 ,ידוד ךל יבל המהי (9

 ברעי (9 ,! םמוד םשאנו ארי לד סוח הי (8 ,ןשי תויהמ ינחציקי קפוד

 תיבמ םיריסא איצוי (11 ,ילאוג ךל יעמ ומהי (10 ,יח יחיש בינ ךל

 לא (14 ,ימואנו ילוק העש הי (13 ,לארשי ערז ?אב וחמשי (12 ,םירוסא

 .הילע ימשב ןבוש הי (16 ,רמת ךתמוק יתנוי (15 ,יתרפא שיא ןב חלש

 טנַאקַאּבמוא ;רעדיל 29 סיוא טײטשַאּב (קילסוּב) גנולײטּפָא עטפניפ יר

 חתרי (2 ,ןוילע ךמשל רמזא (1 :ןענייז ןטּפירקסונַאמ עקידרעירפ יד סיוא

 הנידע ריעב הנפ שאר יל םיש (4 ,ירחז רואמ התא (3 ,וקחב שא יבל

 ,-עריל 20 סיוא טײטשַאּב (ילובנז) גנולײטּפָא עטסקעז יד .חנר רישא םש

 ,(ךינפ הי ,ךינפ הי) סנייא ייז ןשיווצ ,רעדיל 17 סיוא (אנריג) עטעּביז יד

 רעטכַא רעד ןיא .ןטּפיוקסונַאמ ערעדנַא יד ןיא טנכייצראפ טינ זיא סָאװ

 יַאּבמוא ייז ןשיװצ ,רעדיל 29 טנכייצרַאפ ןענייז (לאזוא) גנולײטּפָא

 גנולײטּפָא עטניינ יד .ןכוש רֹוצ ינצרי (2 ,אשנתמ סב לא (1 :עטנַאק

 .רעדיל 82 סיוא טײטשַאּב (אייגיש)

 -ָאק-שטיווָאקריּפ רעטשרע רעד ןיא ןטּפירקפונַאמ ףניפ יד רעסיוא

 עיצקעלַאק-שטיװַאקריפ רעטייוצ רעד ןיא ךיוא ךיז טניפעג ,עיצקעל

 -ַאנ וצ תוכייש עטנעָאנ ץנַאנ ַא טָאה סָאװ ,(182 'מוג) טּפירקסונַאמ ַא

 ןוא טַאלּב-רעש ַא ןָא זיא טּפירקסונַאמ רעד .השורי רעשירָארעטיל סַארַאג

 רעטעלּכ 90 לּכה-ךסּב טּפירקסונַאמ רעד טלַאה טציא .ןזיולּב ךס ַא טימ

 :טנכייצעגנָא ןּביוא זיא רעטעלּב ףניפ עטשרע יד ןופ ןדעי ףיוא ,4 ןיא

 ענעּבירשרַאפ טּפירקסונַאמ ןיא יד ,'?ארשי תורימזמ לארשי תיראש ,,

 'מונ ןטימ ןָא ךיז טּבייה טּפירקסונַאמ רעד .טירעמונ עֵלַא ןענייז רעדיל

 -עלּב עקידרעטייוו יד ןוא ,רעטעלּב עכעלטע ןלעפ 41 'מונ םעד ךָאנ 8
 -עמונ יד ךיז טסייר 90 'מונ ךָאנ ןוא 82 'מונ ןטימ ןָא ךיז ןּבייה רעט

 ,יירד ךיז ןעניפעג רעדיל עטרירעמונ יד ןשיווצ .רעּביא ןצנַאגניא עיצַאר

 ;:ןטּפירקסונַאמ ענעבירשַאּב רעירפ יד ןיא טנכייצרַאפ טינ ןענייז סָאװ

 ןודודי ןודודי ןודודי (2 ,םייקו יח ולדנל ףוס ןיא לא דעונ םיכורכ ןיב (1

 םוידפ םע לע שרופ ביבס םולש תכוס (8 ,וליל דועב ץוקי יבל יניעמ תנש

 ךָאנרעד ,טרינינַאּפ םינ ןענייז רעטעלּב ףניפ עטשרע יד .שרוד ךממ

 ןיא טַאלּב רעטצעלרָאפ רעד ;19 'מונ ןופ ךיילנ עיצַאנינַאּפ יד ןָא ךיז טּבייה

 זיא סע .194 'מונ ןטימ טָאלּב רעטצעל רעד ןוא 164 'מונ ןטימ טנכײצַאּב

 ,טּפירקסונַאמ רעדנַא ןַא ןופ טמַאטש טאלּב רעטצעל רעד זַא ,רָאלק רעּבָא

 .ןעגָאזדיװַאד יב טנכײצרַאֿפ 1



 גרעבניצ ;' ר"ל 504

 ןטפירשענ ענעדיישראפ ןופ שימענ ַא ןיא טּפירקסונַאמ רעצנַאג רעד

 סָארַאנַאנ רדס םוש ַא ןִַא ןּביורשרַאפ טנעה ענעדיײשרַאֿפ ןּבָאה סָאד

 עּבלעז סָאד ןוא ןייא זַא ,ןטלעז טינ טריסַאּפ סע ןוא ,רעדיל ןוא םינומזּפ

 ןייא טימ ןענייז רעטרע עקינייא ןיא ,לָאמ עכעלטע רעּביא ךיז טרזח דיל

 ןכיירשרַאפ וצ ןוורּפ ןרָאװעג טכַאמעג טפירשטנַאה רעּבלעז רעד ןוא

 עקיזָאד יד ;עידָאלעמ ןוא םטיר רעייז טיול טלײטעגנייַא רעדיל סַארַאגַאנ

 ,טרניוושרַאפ טפירשטנַאה ענייש יד ,רעּביא דלַאּב רעּנֶא ךיז ןסייר ןווּורּפ

 םֹוש ַא ןָא רעדיל יד רעטייוו ןיוש טּבײרשרַאפ טנַאה עקיסעלכַאנ ַא ןוא

 ןופ רעטסייר ַא טלעטשעגפיונוצ זיא 20 'מונ טאלב רעד ףיוא ,רדס

 ,סעּפורג:11 ןיא טליײטעגניא ,םינומוּפ עטכעלטנפערַאפ טינ סארַאגַאנ

 סע עכלעוו טימ ,רעדיל יירד יד ךיז ןעניפענ 24 'מונ סטָאלב ןפיוא

 "'ינּבא, גנוללײטּפָא יד 10/--1} 'מונ טּפירקסונַאמ ןיא ןָא ךיז טנייה

 -ַאב ַא ןיא טלייטעגסיוא תועט יּפ-לע ייז טָאה רעכַאּב ןוא (ישזדַאכיא)
 רעדיל יירד עקיזָאד יד ןופ ןדעי ףיױוא .''הקינניפ,, גנולײטּפא ערערנוז

 חקינניפ :;טנכייצעגנָא טניט ערעדנַא ןוא טנַאה רעדנַא ןַא טימ ןענייז

 ,קאצמ

 ַּב
 . (367 טייז עז)

 ,רתסנ לכ האור ,ירוצ --- שקבא ךינפ תא ,ה '

 ,רתי ךתקושת בורמ -- שקומ ךותב יבל האר

 יתמעפנו יתוציקה -- יתמלח ךבו יתנשי

 .רתפ ימולח ךדוה -- יתאב ךרחשל יכ דע

 םירוג ןיב רופצ דימעמ --- םירקבל ךדוא ךמש)

 רתב אל רופצה תאו --- םיריפכ רתב בצ האר

 הטמ ֹודי לד םע לא -- הטילפ ראש הל הצר
 .רתת רֹוא ךושח ריקב -- הטלמנ רופצכ ושפנ

 הרא ךריעל יחדנ -- הרא ותוא ךרכ יִתוא

 רתת רשא הנב שיח -- הרע ידוסי תרכחה

 העפאמ םצלחו (?הער) האר ךטבשב ךמעל

 ינ רתעי ךל תע ?כב -- העש ותלפת תאו

 ג
 (369 טיי עז)

 -ןגלָאפ טימ דיל ןייא ןָא ךיז טבייה 180 'מונ טּפירקסונַאמ ןיא

 : עפָארטס רעקידנרָאצ רעקיד
 םתימצהל ירוצ םוש --- ךיביוא ףרועב ךדי

 701 'מונ טּפירקסונַאמ ןיא 1



 505 ןדי ייּב רומַארעמיל רעד ןופ עטכישעג יד

 ,םת שיא בקעי ינב --- ךבוחא ערז הצרו
 םתוחכ ינמיש אנ -- ךבל לא ,יבגשמ רוצ

 ,םתולכ דע בושא אל ,םנישאו ביוא ףודרא

 ןיא ,רעדיל עליפ ךָאנ ךיז ןעניפענ טּפירקסונַאמ ןבלעז םעד ןיא

 טימ ןטכַאלפעגפיונוצ ןענייז גנונעפָאה ןוא עּביל ןופ רענעט יד עכלעוו

 זיילּב ָאד ןעגנערּב ריס .המקנ ןוא סָאה ןופ ןעיירשעגנסיוא עקידנרָאצ

 :ייז ןופ עקינייא

1 
 יתחיש איה םויה לכ --- ינֹוׁשְל לע זוע תדס *

 יתלמ רכשא חקו --- יגויגה ריש תחנמ הע ;

 יתרזעל שוחת --- ינבבוסת טלפ ןו"

 יתרוה רדח לאו -- ינאיבת ימא תיב לא

 ןנרא יתשדח ריש -- יתשודמ םנו ינרג ןַּת

 ןנוחמ םיונע לא --- יתרמא עמש לבו

 ןנורתמ רובנכ םוק -- יתוחאו יתלמ דוׁש

 .1 יתדוצמו יעלס לא -- ןנועמ םנ םסּוק םע דוד

1 

 ,שרוח בל רשא האור לא -- שרוד יבבל ךעשי

 שרגת המִא ןב תאו -- שר הלע :רמאת ךנבל

 ךיתיב וסרה םייוג לע -- ךיתמח ירוצ ךופָש)

 שרושו דב וריאשה אל -- ךיתדע ןאצ לכ ןלכא

 םייאו םי יוצק ךותב --- םיורז ךינב האר

 שר ועבשו רשוע וחכש -- םיינע תקעצ חכשת אל

 יציק ימי ומת ופס --- יצאנמ םירמוא רומאא

 שרוי וישרוי ?ארשי יכ --- יצופ תב תרתע ועד

 השרת הב ךתדע ?כ דע -- השחא אל ןויצ ןעמ'ל

 שרוד האנ הב בשיו -- אסכ דסחב ןכוהו

 היתוצרפ רודנל רוכז --- היחירב קזח קז

1, 

 רובש המר עדזו --- ונצמא יעורז הי

 רוכב וייח ותמצ --- ונצְלח שלח ?דו

 רובב ונירצ רניס --- ונרוצ יכ םיוג ועדי

 ,רובגה ?להתי לא -- ונְל תאז התיה ודימ

 ,107 'מוג טּפירקסונַאמ ןיא ךיוא ךיז טניפעג דיל עקיזָאד סָאד 1
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 ורתסנ רקשבו -- םהיסחמ תא בזכ ומָׁש

 ורע ונב דוסיה דע --- םהידיב ורפמנ תוארב
 וריטפי םתריבגו -- םהינוא תא הז לע ורוי
 .רובנ לע רזע תש תַא יכ וריכי ילבל ,הפשב =
 תאז לכ לעפ לא אלו --- ורמאי יל ונידי חפד

 תוזבהל יל ואובי --- ורחא יתונש תוארב

 תוזע חנעי רישע יכ --- ורעפ םהיפב ילע
 רובג דיב םיצחכ -- תוזעלנ תוקיז יב ודי

 ךתמח םהילע ךופש --- ךועדי אל םיוג !??א

 ךתמיא םהילע וצ --- ךורמיו תוכלממ לעו

 ךתרמא ועמש יכ --- ךודוי ץרא יכלמ ?כ

 ,רֹובנו זוזע ןוילע -- ךדבל התא יכ ורמאי

 סָאד טעּברטענרעּביא רעטעּפש רעטכיד רעד טָאה טנייש סע יװ
 טּפירקסונַאמ םעד זיא םערָאװ ,עיצקַאדער רעטייווצ א ןיא דיל עקיזָאד
 רעמ ,רערעדנַא ץנַאג וַא טימ ריל עּבלעז סָאד ךיז טניפעג 107--} 'םונ
 : עפָארטס-סולש רערעקרַאטש

 ונמע ולעפ רשא -- םלעפכ םהל ןת !ילא
 ונימד םוקנו טשארב -- םלומג תא םהל נשה
 ונריע דוסי וברח יכ -- םללעמ טבהו רוכז

 ,רובגו רישע ךלח --- ונינכשל ונייה הפרח

 "ר

 (2372 טייז עז)

 הריצ לא אפרמ חלש --- הריצ לא ףוסכת הנוי
 הריש רישת ךתיבבו -- הריצ לא התלד בסה

 רורד רופצכ ףועת --- רורד הילע חלש
 הריאה הינפ חל -- רורד רמ זאכ ךל ריטקת

 / ארב לא תולעפמ שאר -- הרב המחכ היער
 הריד ול היה המע -- הרב תב לכמ התוא

 הביר הבירי תאו -- הביר הלד הנפ !?לֹא

 1 הריאה הינפ הל --- הביר התלינ ךל
 יי

 ,107--} 'מונ טּפירקסונַאמ םניא ךיז שניפעג 1
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 ה
 (3/723 םיז עו)

4 

 ףוס ןיא דע לילכ --- םישאל יבל

 רוד יל בוש יל בוש

 ףסו םת ץק יכ -- םישיא יִל ורמאי

 דוד יִל בוש יִל בוש

 ףסו לער םקשה -- םישנונו םירש/

 רוד יל בוש יִל בוש

 ףס לע קפוד לא -- םיש ךנזא םר

 .ילכיה לא דוד בוש בוש ,יללהמ רוצ דוד דוד

 ףסכנ ינא ול --- יכ שוח ישי ןּב

 דוד יִל בוש יִל בוש
 ףשחנ עורזב --- יכשח תא ריא *

 דוד יל בוש יל בוש

 ףסאל רומזמ --- יכח הגהי יש
 רוד יל בוש יִל בוש

 ףסא יחדנ יכ -- םלענ לאל רוה

 יללחמ רוצ דוד דוד

 ,1 דוד יִל בוש יל בוש

 וו

 רלדג בר לא םש תלהת --- הדיגאו יפ החתפא
 ןלדנ בר לא ,ולדג בר לא

 ופ עירנ תורימזבו --- הדותב ןינפ םדקא

 | ול עירנ ול עירנ

 ופכיה לומ ולכיה ?ומ דוקא דוקשא

 ולוק ןנחי ,ולוק ןנחי --- לד לא לדכ

 ,לד לא ?דכ

 הלמו בינ םב ארובל -- הלהת יתפש ודוי

 / * הלמו בינ ,הלמו בינ

 ,107--} 'מונ ןיא ךיוא ןוא 156 'מונ טּפירקסונַאמ ןיא ךיז טניּפענ :
 ָאד .,'םינומופ, סרעדנעלדירפ ןיא טקורדעג דיל סָאד ןיא עּפָארטס רעד זיִּב א

 :רעמייװ יד ,םצונַאּב ךיז טָאה רעדנעלדירפ ןכלעװ טימ ,םּפירקסונַאמ רעד ךיז םקידנע
 ,ןלעפ ןפָארטס עקיד
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 הלכת ןיאל וירסח לע הללהא תינש דועו

 הלכת ןיאל הלכת ןיאל

 הלוצממ הלוצממ הלוצממ רמכ רמוא

 ,וללהממ וללהממ וללהממ זמר ץמש

 השע תואנ לע רמזל ,השדח הריש יפב םׁש

 השע תואנ ,השע תואג

 השרואמ השא ומכ ,השרומ תד יל ןתנו

 ,השרואמ השרואמ

 השיחי אוה --- יעשי יעור

 השיחי אוה השיחי אוח

 ןלגד םירי ישי ישוע |

 ןלנד םורי ולנד םורי

 ,לד לא לדכ דוקא דוקשא

 ןנשא תד תדמח תאו ,ןנרא זא טלפ ינְר

 ןנשא תד ,ןנשא תד

 .ןנובי אוה ושדקמו ,ןנוחי ןויצ רפע תע

 .ןנוכי ושדקמ ןנוכי ושדקמ

 ןנולתמ םע דימשל דימצל

 ןנולתמ םע ןנולתמ םע

 ולבח םע תא סמח סמר

 ולבחה םע תא ולבח םע תא

 ..לד לא לדכ דוקא דוקשא

 ורישי ףא ועעורתי --- ורהני ימע ובוט לא
 ורישי ףא ורישי ףא

 ורמאי זא םיונבו ,וריהזי םיליכשמחו

 : ורמאי זא ורמאי זא

 תודע ורׁשֹי תודע ירצונ ירשא

 תודע ורשי תודע ורשי

 ול הככש םעל םעונ

 ול הככש ול הככש

 ,לד לא לדכ דוקא דוקשא

!2 

 ףלסי ויפ ויבש לד ןוח --- יל התא לאונג הּײ
 .דרוג ןוח ,דדונ ןוח ,דדונ ןֹוח

 ףלא רודל דסח רצונ --- יללהמ ריש העׁש
 ,דדומ בֹוט ,דדומ בוט ,דדומ בוט



 509 ןדי ייּב רֹומָארעטיל רעד ןֹופ עמכישעג יד

 ףלוש ברח ידגנ דימת --- ילעוג רצ היער

 .דדוצ יל ,דדוצ יל ,דדוצ יִל

 ףלד דרוט יעמד רוש --- ילשח ירוצ ץמא |

 .דדושמ ,רדושמ ,רדושמ

 ףלא הניב ילא הבוש -- ילכיהו יריבדכ

 ,דדועמ ,דדועמ ,דדועמ

 ףלֹוה רהנכ םולש טה --- יל השוח םיונעל

 ,דדונתמ דדונתמ דרונתמ

 .ןֵש

 התאי ךל -- יכ שדח ריש --- יכח ךל הנה"

 ייח ןזוע ,יליל רוא

 התא אלא ליג -- יל ןיא יכ ,ךל --- יללהמ ריש

 ייח זוע ,יליל רוא

 התח יחכ יכ -- ינע ינא --- ינעמ הצה

 ייח זוע ,יליל רוא

 התא יהי ךא -- יתוא לענת -- יתעדי ,יח לא

 ייח זוע ,יליל רוא

 יתנומאב --- ךמסנ דואמו -- ךמע ינא ףַב

 יח זוע ,יליל רוא

 יתולג ךרוא -- תוארב םיוג --- תואבצ הנעא המ

 ייח זוע ,יליל רוא

 יתקדצ תוכז --- ליהות אלו -- ליח אפר יִל בוזש

 ייח זוע ,יליל רוא

 יתרצב זוע -- ךנעמל -- הכרב יל בה

 .ייח זוע ,יליל רוא

/. 
 יניעמ תנש ןודודי ןודודי ןודוד

 ןליל דועב ץקי יבל
 ינושיא רואמ זֹוע תוארב זוע תוארב זוע תוארב

 ולח ריהזמ םויל םוי

 ינולממ --- יתמק דע יתמק דע יתמק דע

 ולהאב ףפותסהל

 לא םעונב תוזחל תוזחל תוזחל

 ולכיהב רקבכו

 הל ןבתו ינזא העמש העמש העמש
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 םהינימל ףנכ ףוע לוק

 לֶא םש לא םינתונ לא םינתונ לֶא םינתונ

 םהיפב ןועיבי תוריש

 הלפת ריעא ינא םנ ינא םנ ינא םג

 םהמ ינא לפונ אל יב

 םהונ ובל לד לֹוק העש לוק העש לוק העש

 ןללהמ ךל ברעיו

 ףוצמ ךותמ חצפא הננר הננר הננ"

 ןורו חמשי יבל

 ףוצפצ וב ארבנ ?לכ תוארב ,?לכ תוארב ,לכ תוארב

 ןורישי ונוק לא שיא

 ףֹוצר םבל לא תבהאבו תבהאבו תבהאנו

 ןורושי ול םניע ואשי

 ןורבשי ןילא םלוכ ,לא םלוכ ,לא םלוכ

 ולעפ וקי ריכשכ

 סנרממו לכל ןז יח לא ,ןז יח לא ,ןז יח לא

 הסנרפ ךמעל ןת

 סנכת ורדנ רהמו רהמו רהמו

 הסונמו ןוזפחב אֵל

 סנ אשת םע לכ ןיעל קר ,ןיעל קר ,ןיעל קר

 אשינו םר דע ןכוש רוצ

 השודק ריע לא והחנו והחנו והחנו

 .ול בשומל הוא ןויצ

 ןקיטרַאנגײא ןטימ דיל עזעיצַארנ סָאד טָא זַא ,ךעלגעמ טכייל זיא סע

 רעטמיטשַאּב ַא רַאפ פיטָאטָארּפ ןוא רעטסומ סלַא טנידעג סע טָאה םטיר

 ךיוא רָאנ ,ןדיי עשידרפס יד ייּב ןיולּב טינ רעדילסקלָאפ עיצקעלַאק
 ןטנַאירַאװ עכעלטע יד ףיוא ןזייוווצנָא יאדּכ זיא סע .עשיזנּכשַא יד ייּב

 וכעלטנפעראפ טָאה יקצולירּפ חנ סָאװ ,''יתכלה רעיּב ינא ,, דיל םנופ

 .(1---84 'מונ ,1 דנַאּב) ''רעדילסקלָאפ עשידיי,, ענייז ןיא

 =יז טניפענ רעדיל סַארַאגַאנ עטכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ יד ןשיווצ
 -רעדניק ערעלוּפָאּפ יד קינָאטקעטיכרַא ןייז טול טנַאמרעד סָאװ ,סנייא
 -ניא רעד רעּביא ךיז טרזח עפארטס רעקידנגלָאפ רעדעי ןיא ּוװ ,רעדיל
 ימ דחא, רעדיל-הדגה יד ןיא רענייטש ַא יו ,עקידרעירפ יד ןופ טלאה

 תוכייש עסיוועג ַא טָאה דיל עקיזָאד סָאד ?ייוו ,'!אידג דח,, ןוא '!עדוי
 ; תומילשּב ָאה סע רימ ןעגנערּב ,רָאלקלָאפ רעזנוא וצ
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  חמכח תונקל וניזאה --- הניב תונקל וניבת ןיב

 ,הלעב היחת

 בהז ויז יפוי ונקת אל -- ֹונקת הניב םכניינק ?כב

 בהלי תושפנ בהזה יכ

 'ןכו וניבת ןיב

  ףסכ תורירפש ונקת אל -- ֹונקֵת הניב םכנינק ?כב

 בהלי תושפנ בהזהו ףסָּכ ףסוי ףסכה יכ
 "וכו וניבת ןיב |

 תשוחנ דוה בר ונקת אל -- ונקת הניב םכנינק לכב

 ףסכ ףיסוי ףסכהו ,תשובל --- תושחנה יכ

 בהלי תושפנ בהזהו

 "וכו וניבת ןיב

 תלכת רוזא ונקת אל --- ונקת חניב םכנינק לכב
 תשובל תשוחנהו ,תלכתל תלכת ףוס יכ

 בהלי תושפנ בהזהו ףסכ ףיסוי ףסכהו

 "וכו וניבת ןיב
 ןמגרא שובל ונקת אל -- ונקת הניב םכנינק לכב

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חפ אוה ןמנרא יכ

 ףסכ ףיסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו

 בהלי תושפנ בחוחו

 "וכו וניבת ןיב

 תעלות ידגב ונקת אל ,ונקת הניב םכנינק לככ

 ןמטנ חפ אוה ןמגראו תעלות תעלות ףוס יכ

 תשובל תשוחנהו תלכתל תלכת ףוסו

 בהלי תושפנ בהזחו ףסכ ףיסוי ףסכהו

 'וכו וניבת ןיב

 ינש תדיפר ונקת אל ונקת הניב םכנינק לכב

 תעלות תעלות ףוסו ינעי רישע ינשח יכ

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חפ אוה ןמגראו

 ףסכ ףיסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו

 בהלי תושפנ בהזהו

 'ןכו וניבת ןיב

 םיזע תולמש ונקת אל ,ונקת הניב םכנינק לבב

 ינעי רישע ינשהו םיזבנ םיזע ידנב ףוס יכ

 ןמטנ חפ אוה ןמנראו תעלות תעלות ףוסו

 תשובל תשוחנהו תלכתל תלכת ףוסו
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 בהלי תושפנ בהזהו ףסכ ףיסוי ףסכהו

 "וכו וניבת ןיב

 שש תומיטעמ ונקת אֵל ,ונקת הניב םכנינק לכנ

 םיובנ םיזע ידנב ףֹוסו שש אנוש םכיהלא יכ

 תעלות תעלות ףוסו ינעי רישע ינָשֹהו

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חט אוה ןמנראו

 ףסכ ףסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו

 בהלי תושפנ בהזהו

 "וכו וניבת ןיב

 תונכשמ תרדה ונקת אל ,ונקת הניב םכנינק לכ3

 םיזבנ םיזע ידגב ףוסו שש אנוש םיהלאו תונכסממ תונכשמ יב

 תעלות תעלות ףוסו ינעי רישע ינשהחו

 תלכתל תלכת ףוסו ןמטנ חפ אוה ןמנראו

 ףסכ ףיסוי ףסכהו תשובל תשוחנהו

 בחלי תושטנ בהחזהו

 'ןכו וגיבת ןיב

0 
 (23/06 טיײז עז)

 רבוס אוהו ותטמ לע -- רבג ןשי רבג םוניי

 רבאי שיח ףנכ ילבו --- רבוע לצ אֹוחְו ,חנ אוה יכ
 חֹוטב ונוא ךות רדכ --- חֹוני בושחי שיא המרדי

 ,רבשי עתפ רשא לע -- חור יפנכ לע אדיו

 'הנוכנ חחונמ הל ןיא --- הניפסב התא יכ שיא רו
 רבע לא רבעמ תכלוה -- הנוכמ םיזע םימ לע

 ףעי םדא ןב התאו -- ףעוז םי אוה םלוע האר

 רבש ךרקי ןפ האר --- ףעזו רס וב טטושמ
 םשג ימ ךיתחת תוארב --- םשנ דיב רפאתה ךיִא

 רבוק ןיאו הלכל דע --- םשנו ףונ ?כ וחמי םה

 ןצמוק אלמ הדיצ ןכה -- ךצרא לע ךתויהב ןכל
 .רבש האלמ ךקחו -- ךצפח זוחמל עינת דע

 טינ ךָאנ סארַאנַאנ ןשיװצ ךיז טנימעג עמעט רעּבלעז רעד ףיוא

 ןופ טרעוו רעשיטעֶָאּפ רעד דיל םייווצ ַא ךיוא קרעוו עטכעלטנפערַאפ

 שיּפיט רעּבָא ןיא סע ,סיורג סרעדנוזַאּב םינ ןליפַא זיא דיל ןקיזָאד םעד

 רעתפצ יד ןופ ןזיירק יד ןיא טקיטלעוװעג ןּבָאה סָאװ ,ןעננומיטש יד רַאפ

 ; תומילשּב רַאפרעד ָאד סע ןעגנערּב רימ ,רעקיטסימ
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 תומכח רבדי יפו ינושלו -- תונובת תונה יבכל הנה"

 תומהבכ לשמנ ןילי לב רקיב -- תונוימד ברב ?לבת יפדור לע

 תוארל וטיבה םירוע םישנא --- םירצוא םינוב םכבבל ומי
 תואמ בורל וא תבל וא ןבל וא --- םירחאל אוה םכלמע ?כ יכ

 תואלו תפומל םייק םלועב -- םירע תבשל םכל אנ נב

 תומ ירחא םב וגנעתת אל -- תוארחמב תונב םכל חמ

 הזוחו .איבנ רבדכ השעו --- הבישקה ינב ןת יל ךנויער

 הזה םלועב יארע תרידו --- אבה םלועל עבק ךתריד

 הזחת תורובנב םינומש הפו -- תֹובבר םינש רונת המש יכ

 תומוצעתו זוע ןתונ לא דובעו -- הזוה ךל חמ הרוע הציקה

 ויניינב לכו הזב הז םלוע -- תונובת שיא ןב חז ירבד לא

 ויניינק םיבר יִכ לאמ שש -- תוננאש תוחונמו תונכשמ

 וינוב ולמע אוש לא הנבי אל םא -- תונבל ינע שיא לכוי המ הארו

 .תומלוע ש"'י םש ול הנבי אוהו -- וינודא ןיעב בוט ןח שיא אצמי

 ןופ ןדיירפ יד ןגיוא סרעטכיד םעד ןיא ןענייז קיטשינ ןוא ןיילק

 םּכסה ןלופ ןיא טרּפ םעד ןיא ךיוא ןוא ,רעּבָא רַאפרעד ,''הזה םלוע ,

 סנשטנעמ םעד ןענמיה עטרעטסייגַאּב רע טנניז ,תפצ ןופ םילּבוקמ יד טימ

 -ַאכ ןשימסָאק ןוא ןלַאסרעװינוא ריא רעטנוא טכיירטש ןוא המשנ

 ,ריל ןייא טכיזניה רעד ןיא זיא שיטסירעטקַארַאכ סרעדנוזַאּב .רעטקַאר

 -סונַאמ ענעּבירשַאב-ּביוא יד ןופ ייווצ ןיא ןענופענ ןּבָאה רימ סאו

 "ָאמ עּבלעז יד ןעגנילק סע ןכלעוו ןיא ,(107-- , ןוא 186 'מונ) ןטּפירק

 "הלּבקה תובא יד ןופ םענייא ןופ ריש ןטנַאקַאּב םעד ןיא סָאװ ,ןוויט

 טציא זיּב עקיזָאד סָאד ןעגנערּב ריס .1 ןמחנ ןֹּב השמ -- עּפָארייא ןיא

 : דיל טכעלטנפערַאפ טינ ךָאנ

 ךלוה רקי חריו -- ?הי יִכ חצ רוא הארא ,הי

 ךלוה שונא חהמ םכרעב --- ?הבתאו הארא ךימׁש

 ךלפו זוחמ לכ לע -- ל?הואכ םתוא תעקר

 ךלמ ךאליי אל ימ -- ?הנמ םלוכ םלוע לא

 ודי התשע הלא לכמ -- הבושח ךתרקי ,שיא ן ר

 ודובכ אסכ תחתמ -- הבוצח ךתמשנ דצ }

 ודודג םע קחש יכ הא -- הבפמב ךיתחת םינאנׁש

 ,ךלמ תב הדובכ איה יכ -- הבוצע הלמ * רמש ה

 ,35 'ו ,יירד דנַאב עוז 1

 ,םויירנרַאפ םנייש סע יװ ןיא זרעפ+:בלַאה רעד ,המשה ;טּפירקסונַאמ ןטייװצ ןיא :

(33) 
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 14 'מונ ענַאלייּב
 (2380 םייז עו)

 םינומזפ עשיי בצ .ית ּבש
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 הרובגב ץרענ לאל -- הרמזאו הרישא

 הרוא התיה םידוהיל -- ארונ ויביבס לע דיחי

 .חרוצ רצ לארשי שודק -- הרא רֹורד רמ שאר םשוב

 הראפתנ ךלמ ךילמח -- הרופ ךרד םיבנעכ

 הרבע רפמ הצע אילפה -- הרות לידגה יבצכ ץר

 הרָהס הנצ ותמא -- הרחמב אשנו םורי

 הרשעב דואמ הבנ -- הרטעו תוכלמ םלוה

 הריחבה תיב ללכשי -- הרֹות ירתפב םר אלפנ

 הרוזג איה שדק תישאר -- הרדוהמ לא תמשנמ

 הרושק ושפנב ושפנ -- ארונ לאמ ןורוא שרי

 הרשמה ומכש לע חתיה -- יבצל 'ד חמצ

 יבצ חמצ

 ךלמ חרז

 ,הרוזפ הש ךלמ חרז
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 יבצמ רוא הלעמל -- איבמ זותא ארונ התא

 איבהל הרושת תעו -- איבנ ןהכ הרז ריאה

 יבצ יתבש בר ךלמ -- יבב; רוא ךומכ ימ

 יבצ םש םייח ץראב -- יבא יהלאל רמזא

 יבינ תולהת ךורעל .איבלכ יחכ תת ףסוי

 יבנשמ אוחה -- יחישמ !םימלוע יח

 ,יבצ יתבש ירזנ --- ירתכ בר ךלמ

 יבוט לכ2 רבע ינפ לע --- יבל ןוכנ הליג בורב

 יבינ תולהת ךורעל יב תש -- םיהלא יל תש יכ

 יבנשמ אוה --- יחישמ !םימלוע יח

 .יבצ יתבש ירזנ --- ירתכ בר ךלמ |

 יביוא בל ענכיו --- יביר בר ,יינעב האר
 יב המשנ ראשנ אל --- יבקעב ךורכ ביואו רצ
 יבנשמ אוח -- יחישמ !םימלוע יח

 .יבצ יתבש ירזנ --- ירתכ בר ךלמ
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 15 םונ ענַאלייּב
 (440 םיז עז)

 : חיכומ סלַא םימי תדמח,, לעב רעד

 םיראשנו כ"הבל םיאב שודקה ?ילב ונמע ינבמ תבר הזה ןמזבו

 םרט המהו עשפו תאטח לע ףיסוהלו וניהלא תיב תשודק ?לח5 תמש

 תחת רובעי אל רשא רדענ אל שיא הירק תובוחרבכ וידחי ודעונ ובכשי

 לפֹונ הז ךיא םהיתומחלמו םיכלמ תוכלהב ולחי תולודנבו ,םנושל טבש

 ,ותרובוב םקה החבשלו דודש לפונה םגפל םעט ןתונ שיא לכו םק חזו

 ירבדו תומחלמה ירופיס ותא רשאו וינפל םידמועל עידוי ותצע שיאו

 תואצמה ובלמ הדבי ויפ הנעמב שיאה תחמשבו ומל עימשי םימיה

 פע ,ןוזמה לעו ץראה לע ורבדי ,םעו םע ירש לע רברל םתולכבו .תובזוכ
 ןרפסיו ולכא יפל שיא לכ ?כאי הברה םאו טעמ םא הלכלכה לעו היחמה

 ינא םנ :רמאי הזו יתסנרפ חפקו יל עױה ינולפ רמאי הז ,קשוע ערב

 םינזאל יוא .הז לע הז הבד ואיצויו ,ינומלא ינולפמ ?וזגו קושע ךומכ

 יתוא םתסעכה רשא םכמ טעמה ...תואור ךכש םיניעל יוא ,תועמוש ךכש

 תא שיא ףרחב םגו תוקלח תפשב ןיעה לא הצוחה םכירבדב 'ד םתעגוהו

 טבש תחת רובעי אל רשא רדענ אל שיאו ךולהי ?יכר לכו ער ?נו ותימע

 םתפסוה יכ םירצחה ירעש חתפב וא תונרקה בשומב םכתבשב םכנושל

 םילותהו םירבד בורב ישדקמ לא ואמטתו ואובתו םכתאטח לע עשפ

 יפבה םירמושה םייונה רשא ונתפרח תא ךילונ הנא ...שאר תולקו קוחשו
 / לא 'ד ידבע ונחנאו ,הדרחב האריב המיאב םתלפת תיבב םידמוע אוש

 ודובכ ונללח רשא תא ונייד אל הלהתו הכרב לכ לע םמורמ ארונו ?ודנ

 להקל ותואי אלו וׁשֵעי אֵל רשא םישעמב ומש תא ונללחו םייונח ךותב

 דובכו ודובכב ןולק 'ונהנ ךלמ לש ולכיה ךותב םנ אלא לארשי תדע

 רשא ץראה םע התע םיבר ןוחו,, .(198--192 ,''םימי תדמח,,) '',,.חניכש

 ואצמי יכ ושישי ליג יִלא םיחמשח תודועסב תבש' לש אנסיח ףקת ולליח

 האבסנו ןיי החקנ וניהלאל םויה שודקש ורמאי אלה ֹוב ?לוהתהל ןיי

 והוסעכ וצאנ ?ארשי שודק תאו םהיתשמ ןייב שדוקה תא עלבכ ויהו רכש

 תא ורימיו ןיא םא ּונֹּברקֹּב 'ד שיה רמאל םבבל לא ותש אלו םהילבה'ב

 תכ ,םיצל תכ תורובחו תורובחו תותכ תותכ םיבנע ירישב ...םדובכ

 לעו סוכו סוכ לכ לע ורבדי רשא תונוע ירבד לא םלכ ינזאו הלבנ ירבוד

 ינב שי המהמ רתויו ...םחיפ קוחש אלמי םתולבנו םתער ירבד ץוקו ץוק לכ

 תואפ ולצב יבשומ ןנער ץע לכ תחת םידעומבו תותבשב םיצבקתמ םדא

 +ר"הל ירפסמ תכ םיצל תכ תורובח תורובחֹו תותכ תותכ חור ופאש םשפנ

 ץוק 2 לעו ורבדי רשא תונוע ירבד לא םלוכ ינזאו הלבנ ירבוד תכ

 ,ןטרָאד) ''ףסי אלו לודג לוק םהיפ קֹוחׁש אלמי םתולבנו םתער ירבד ץוקו
 ,(181 ,128 ,ע1





 ל מ ע צךוו

 ישו ןוא || דנַאּב ןיא ןכַאז ןוא ןעמענ ןופ המישר

 עד קווטשסַא ןָאד) יחרי ןּב ייאמ אבא

 ,117 ,111 ,102 ,96--87 ,ןװ ,(לענול

2, 156, 197, 5 

 10 ,ות ,ליפימ ןּבא רֹּכיִּב וּבֲא

 --394 ,392 ,ןֶש ,וקעסנָאֿפ יד קחצי בהובא

5, 403 
 .236--235 ,ןש ,לאומש  ּבהוּבַא

 ,74 ,54--50 ,48-37 ,ןװ ,םהרבַא היפלוּבַא
 ,9 ,ןש ן380 ,2351 ,212 ,14 7

2. 

 ,410 ,85 || ,סורדוט היֿפלוּבַא

 ,162 ,ןװ ,רצנוּבַא
 130 ,ןֶש ,ונַאֹפ םיוא רודניבַא

 ,167 ,132 ,120 ,ןװ ,הניס-ןּבא

 ,162 ,170 ,132 ,1230 ,120 ,ן| ,דשר:ןּבא

7, 174, 177, 2232, 324, 234, 355, 1412 
 ,56 ,51 ,43 ,40 ,וש

 --144 ,ן| ,(סָאגריּב םיוא וזנופלַא) רנבא

 :182-181 ןש ן316 ,166 6
 קחצי ןֹּב הדוהי ,לאנּברּבַא

 1416 ,ןז ,(160ח0 (,0

6 3, 39, 45, 

 --373 ,170 ,155 ,131 || ,קחצי לאנּברּכַא

 ,121 ,62 ,44 ,26 223 ,ןש ;8
 ,254 ווו ,לאומש לאנּברּבַא

 ,267--266 ,ןע ,יולה רזעילא ןּב םהרבַא

 4417 ,177 ,169 ןש ,לגי םהרבַא
 ,1:6 ,ןש ,שוגימ ןּבא םהרבכַא

 ,130 ןֶש ,ונַאעמרַאס םיוא םהרבַא

 י1ככ ,18 ,ןװ ,(ינשה ד"כאר) דוד ןּב םהרכַא

 4412 ,} ,אײח רַּב םהרבַא

(1160160 1,60, 

 --24 2 ,הש
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 ,םימע רוא-

 ,253 ,252 .ןוװ ,ָאדַאנערג סיוא קחצי ןּב םהרבַא
 252 4 ,דוד ןב קחצי ןּב םהרבַא

 .242 ,ןו ,ַאנָארעג סיוא יולה קחצי ןּב םחרבַא

 ,װ ,לאיטרופ םיוא המלש ןּב םהרבַא
0 /3/1. 

 .461-60 ,52 ,37 ,ןש ,סעמלַאב יד םהחרבנַא

 256 ,ןֵש ,והילא ןֹּב ןוהַא

 ,256 ,ןֵע ,("רחבמח, לעּב רעד) ףסוי ןּב ןרהַא

 ,135 ,ןֶש ,ידיװָא

 2239 ,ֶָש ,לאינד בקעי ,ַאמלוא

 ,339- 358 ,{ש ,לאומש ןּב קחצי ,ַאריינקנוא
 ונרופס הידבוע עז

 .93 ,191 ,ןוז ,היחתפ ןּב לארשי ,ןילרעסיא
 ן116 ן} ,(א"מר רעד) השמ  ,סילרעסיא

 ,201 ,ֶש

 120 ,ןֵש ,טַאיקָאּפיא

 .451 ,406-:402 ,ןש ,םהרבַא הריריא

 ,199--198 ,ןװ ,יחרּפה השמ ןֹּב ירוּתשיא

 335 ,314--306 ,ן} ,ףסוי ,ָאּבלַא
 ,204 ,155 ,143--130 ,ןו ,קחצי ,גַאלַאּבלַא

8, 259, 401--410, 

 ,206 ,}| ,סוננַאמ סוטרעּבלַא

 300 ,270 ,167 ,1232 ,12) ,ן|| ,ילַאזַאגלַא

 433 ,ןֵש ,בקעי ,יזַאגלַא

 419 ,2322 ,244 ,236 ,|| ,ריאמ ,זעדַאוגלַא

 ,212-206 ,ןװ ,קחצי ןּב ריאמ ,יּבַאדלַא

9, 415, 

 (ם6ז00)זװס 66 5400 6) ,עשיוהי ,יקרולַא

 240 וו

 ,ןוװ ,סָאװיװ ןּבא ףסוי ןּב עשוהי ,יקרולַא
36 
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 ,207 ,ןט ,ןדמחר ןֹּב ילא

 ,131 ,120 ,ןש ,ונַאצנעי שיא והילא

 .3:1-62141 ,ןש ,שַאדיװ יד והילא

 ,רוהּב וחילא עז ;יזנּכשַא יולח רשא רֹּב והילא

 ,16/ ,44-39 ,2/7 ,ןש ,וגידימליד והילא

2276 ּ 

 4426 ,366 ,|||} ,יירחלַא

 ,151 ,ןש ,עקילַאג עשילא
 14 ,ןֵש ,רעטסקעו רעד רדנסכלַא

 ,324 ,1178 ,ןו} ,יסדרּפח רדנסּלַא

 / 4199 הת ,ןוניש םיוא רזעילא

 ,234 ,22 ,22 ,ן} ,חקורה לעּב רעד רועילא

 04 ,ןֵש ;259 ,5

 .235 1279 ,221--217 ,ןוַז ,המלש ימעלא
 19 ,{ש ,רעטפניפ רעד סגָאפלַא

 ,120 ,13 ,ןוז ,יּבַארַאֿפלַא

 .4310 305 ,ןֶש ,המלש ,ץיּבַאקלַא

 17 ,ןַזַז ,ידניקלַא

 121 ,ןוז ,השמ ,רֹּכשִלַא

 ,114 ,ש ,ןונמא 'ר

 ,156 ,96 ,81 ,80 ,19 ן| ,בקעי ,ילָאטַאנַא

 68 ,ןֵש 6

 397 ,ןש ,יאמרוש יד איראמ אננֲא

 ,491- 488 ,258--25/7 ,ןֶש ,בלפ ,ולופודנוּפַא

 ,25--721 וו ,תוליצַא

 ,408 ,181--180 ,ןֶש ,לאירוא ,ַאטסָאקַא

 .23/ ,ן ,ַאנעוּכַארַא

 ,200 ,ן} ,קחצי ןּב בוט:םש ,ליטודרא

 4,115 ,14 ,השמ ,שּבורא

 ,128 ,ןש ,ָאטסָאירַא

 ,15 ,44 ,42 || ,(לעטָאטסירַא) וטסירַא

-162, 164, 165, 174, 175, 2017, 2232, 

8, 2600, 268, 269, 292, 322, 323, 324, 

 ,40 ,20 ,ןש 1417 ,411 ,341 ,330 ,6

1 120, 1235, 146, 206, | 

 .18 ,17 ,ן} ,םזילעטָאטסירַא

 ,199 ,ן| ,:עלּב דַאהנעמרַא

 ,173--172 ,ןע ,לאומש ,יטלָאװעקרַא

 ,235 ,232 ,ןו} ,ךומייר קורטשַא

 ,102 ,}| ,(יָרְׁשֹא ,ש"אר) לאיחי ןּב רשיא

9, 130, 197, 199, 200, 201, 2:6, 

7, 333, 351, 

 .256 ,{} ,השמ ,לערָאטַאּב

 ,ןש ,(לאונמע ןּב בקעי) סעטַאל יד טענַאּב -
4117 ,19 ,7 

 ,426 ,236--232 ,ןוװ ,ןבואר ןב המלש ,רעּפנָאּב

 השמ עו) 28 ,ןז ,םסמגפ6זזטס 466 2
 ,(ןמחנ ןּב

 ,163 ,ןֵש ,הׂשמ ,ַאלוסַאּב

 ,207 ,ן ,,ש ,קַאּב
 ,153 ,ןֶש ,ישיטָאלָאטרַאּב

 ,25/ ,ןֶש ,והילא ,יצישַאּב
 ,119 ,ןװ ,םהרבַא ,ישרדּב

 ,40 ,2/ ,19--18 ,ןװ ,'ריהּבא
 ,153 ,115 ,53 ,39 ,13 ,ןֶש ,םדרַאהנכוּב

 ,// ,(לאיּתלאש) לאיּפמאש + ןאע ,סַאּפנוּב

2, | 
 .153 ,ןש ,ףרָאטסקוּב
 ,יזנּלשַא יולח רשא 'רֹּב וחילא) והילא רווחַּב

 ,13 ,69-62 ,3/ ,ןש ,(ַאמיװעל והחילא

76-5, 78, 170, 

 17 ,ן} ,הרוקפ ןּבא ייחּב

 ,204--202 ,ן} ,רשא ןּב ייחּב

 ,235 ,334 ןװ ,בוט-םש ןֹּב םהרבַא ,יגַאּביּב

6, /2337, 412, 416, 

 265 || ,יפ ,ךָאלּב
 ,32 || ,המילּב ןּב

 ,425 ,419 ,ןװ ,איבל ןּבא תשנּבנּב

 ,267 ,ש ,ָאלעדוט סיוא ןימינּב

 ,425 יש ,ָארטסַאק יד ָאטידנעב

 ,412 ,|| ,רעשורָאר ןָאקעּב

 / 156 ,ןש ,ינידַאנַארּב
 ,51 ,3/ ,ןש ,ָאטנעװענעּב םיוא ךורּב

 16 ,ןש ,הרז ,תפרב

 ,426 ,425 ,ן} ,ידָארּב

 ,255 || ,םייח ,ַאּפַאפילַאנ
 ,13 ,ןש ,סויצירַאמ ,ָאטָאעלַאג

 | ,120 ,ןש ,ןעלַאג
 92 ,220 ,ןֵש ,סעקירנע ַאינָאטנַא ,ץעמָאנ

 129 ,128 ,ט ,ָאנַאזנָאג
 ,214 ,ן} ,ץעניטראמ ,ָאלַאזנָאג

 ,304--290 ,ש 20 ,} ,ןּבא ריאמ ,יאּבנ

 ,19 ,17 ,16 ,9 ,|} ,ןבא המלש ,לוריבג

 ,114 ,20 ןש ;291 ,233 14 ,58 ,40 7
 ,356 ,ןש ן360/ ,|| ,םהרבַא ,ןושיבנ

 .,25/ ,ןש ,בקעי ,ןושיבג
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 {416 1{ ,איהי ןּבא הילדנ

2, 1117, 132 

 ,35/ ,ןֶש ,איחי ןּבא השמ ןּב הילדג

 ,308 ,307 || ,,י ,ןַאמםוג

 ,239 ,ןַע 1244 ,|| ,םהרבַא ,רענײג

 ,םהרבַא ןּב ףסוי ,(ַאליטַאקישזד) ַאליטַאקינ
 49 ,וֵש ;49-48 ,וװ
 ,429--428 ,ןֶש ,למַאה ןופ לקילנ

 22 ,ש ,ןאטעלּפ טסימעג

 ,243 ,:36 ,145 ,141 ,80 ,56 ,| ,ץערג

 ,81 ,26 ,ןצ

 ,44 ,26 ,ןֶש ;354 ,349 ,24/ ,244 0

1, 80 

 ,88 ,ן|| ,לענול ער קורטסַא ןָאד

 א .368--365 ,ן} ,ןּבא ןומיימ ןּב חידעס ,ןָאנַאד

 143 ,54 ,15 ,12 ,11 ,ןַש ,עטנַאד

 .126-424 ,20 | ,םלושמ ,ָארעיפַאד

 .424 ,261 ,2523 || ,המלש ,ָארעיּפַאד

 ,305 ןֶש ,(ז"בדר) ארמיז יבא דוד

 ,79 ,ןז ,םהרבַא ןּב דֹוד

 ,2423 ,ן}} ,ןרוננוּב טינוּב דוד

 ,8 , ,לאינד ןּב רוד

 .206--205 ,ן| ,ָאליּב ןּבא בוטיםוי ןּב דוד
 23 ,ש ,ונַאנ דוד

 ,159 ,ןע ,ילאקסַא'ד דוד
 18 ,ו) ,רעטָאּפ "תונשה, לעּב םעד ,דוד

 247 ןֶש ,ןהֹּכ דוד
 ,159 ,ןֵש ,םימוב יד דוד

 ,68 הן ,יחמק דוד

 6219 218 ,ןֵש ,ינבואר דוד

 ,19 ,ןֶש ,שיעי ןּב איחי ןוד

 ,(ידובא יולה השמ ןּב קחצי) טַאיּפָארּפ ןַארוד

 ,421 ,415 ,412 ,302 ,261 ,230--241 ,וו

 .444 ,141 ,ןַ/ 4

 ,135 ,ןש ,ָאנורב ָאנַאד רָאשוד
 416 ,ןש ,ַאירַאמ ןַאװָאישזד

 .16 ,ןש ,ַאלָאַאּפ:ןַאװָאשזד

 ,397 ,ןֶש ,סויסָאּפ םויסינָאיד

 26 ןֶט ,קרַאּפיויד

 ,(אידנַאקמ רשי) המלש ףסוי ,וגידימליד

 ,231--206 ,112 ,26 ,ןט {100 ,וװ
 215 ,ןֶש ,גרעּבמָאּב לאינד

 ,89 ,ןֶש ,ןהּכה היחרּפ ןּב לאיגד

 6129 ,ןֶש ,ןַאמאליוועד

519 

 ,36 ,ןש ,רמסעװליס סינע

 ן5-:69 ,ןש ,רעכיב עשידיי רַאֿפ ןעיירעקורד

 414 ,ןֶש ,םּבָאה

 ,143 ןֶש ,רעמָאה

 ,2344 ,ןֵש ,עטניןתנ ,רעװָאנַאה

 354 || ,יקצעדָארָאה

 ,1:3 ,ןע ,סםויצַארָאה

 256 ,ןש ,הדוהי יסדה

 397 ,ןֶש ,םויצַארג ָאגוח

 .438 ש ,(ה'לש רעד) היעשי ,שמיוורוח

 119 ,18 ,21 ,29 ,ן| ,ַאנָארעװ םיױא ללה

 ,124 ,43 ,8 ,ןֶע
 ,143 ,ןֶש ,טָאדָארעה

 ,135 ,ןש ,טילקַארעה
 80 ,ןש ,סערַאװלַא נָאצרעה

 ,15 ,ןֶש ,ַאישודרָאשזד ירַאזַאװ

 ,89 ,ןע ,ַאמַאגידיַאקסַאװ
 51 ,3/ ש ,םכערּבלַא ןַאי ,טַאטשנַאמדיװ

 ,361 ,342 ,239 ,2331--227 ,ן/ ,םייח ,לָאטיװ

 162 ,ןע ,ונַאילע ַאירָאטיװ

 4 ,!ע ,ָאּברעיװ

 ,191 ,ן} ,בקעי ,לײװ
 ,194 וו ,ףעלקיוו

 ,99 ,90 שש ,ןּבא ףסוי ,ָאגרעיי

 .117 ,99--90 ןש ,ןּבא המלש ,ָאנרעװ

 -88 ,84 ,ֶש ,לאומש ןֹּב םהרבַא ,יטוקַאז

0 4117 

 ,3'1 ,ן|} ,רעטסַאָארָאז

 ,35/ ,ןִש ,הדוהי ,ָאקרַאז

 28--13 ,02-56 ,54 ,41 ,317 ,װ ,רהוו
 ,115 ,ןִש ;399 ,297 ,389 ,387/ ,5

7, 128, 139, 161, 162, 163, 3023. 

 ,106 ,ן| ,ןעפּפמיװ דניקטיז

 ,392 ,241- 226 ,ןש ,השמ ,אּתוּכו

 ,356 ,ןש .םהרבַא הרומז

 ,447 ,ןש ,(שרדמ) לבּבורז

 ,224 ,221 ,218 ,ןש ,ןתג ןּב חרז

 .8 ןש ;41 ,29 ,ן} ,ןח היחדז

 ,16 ,ןֶט ,ַאדנָאקעסנַאס ַאנָאקַאשז

 .65 ,ןַע ,ַאלעס יד שורָאשז
 .426 ,ןע ,בקעי וינח

 .370 ,ן} ,םהרבַא ןויח

 ,448-:44/ ,ןֶש ,הימחנ ןויח
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 ,315 ,111 ,ַאסומ ןּבא םייח

 369 ,ש ,ןהּכ םייח

 .515 ,445 -433 ,ןֵש ,םימי תדמח

 ,156 ,ןֵש ,אינילַאּפ יד לאננה
 .215 ,|} ,םורַּפש ןבא יאדסח

 260 ,{}} ,הדוהי ןּב יאדסה

 .יזירחלא עז יזירח

 26 ,וש ,ַאידולק .ַאדעמאלאט

 237 ,ן| ,ָאניװקַא סַאמָאט
 ,86 ,ןֵש ,דייה סַאמָאט

 .128 ,ןֶש ,ָאסַאט ָאטַאװקרָאט

 ,309 ,ן|| ,ָאסַאמָאס ָאדַאמָאװקרָאט

 .305 ,ןֵש ,ףסוי קַאציטייט

 ,162 ,ןװ ,סועטסָאמיט

 4411 ,}} ,סוטסַארַפָאעֿפ

 ,412 ,ןװ ,ןַאילומרעמ

 .86 ,ןֵא ,םעּב ןַאי

 6172 ,}| ,סומער ןַאי

 ,194 ,ן|| ,סוה ןַאי
 ,125 ,122--121 ,120-:119 ,ן| ,ינינּפ היערי

 ,130 ,122 ,121 ,ןש ;446 ,0

 80 ,ֶש ,רעטייװצ רעד ןַאי

 ,117 ,ןװ ,הרבו ןבא הדוהי

 ,26 ,ןע ,ַאנעדָאמ יר (ןָאעל) הירא הדוהי

9+--205, 6228 

 .221 ,|| ,רשא ןּב הדוהי

 ,2/ ,ןֵש ,(ןואיל רסימ) לאיחי ןֹּב הדוהי

61-55, 84, 133, 140, 467--470, 

 23 ,ן/ ,םויח בקעי ןֹּב הדוהי

 404 ,ש} ,יזנּכשַא קחצי ןֹּב הדוהי

 32 ,| ,רקי ןֹּב הדוהי

 4119 ןװ ,יתבש ןּב הדוהי
 ,108 ,ןֵש ,וגידימליד הדוהי

 ,301 ,247 ,138 ,40 ,23 ,ן}} ,יולה הרוהי
 ,124 ,114 ,82-581 ,ןֵש 1413 ,285 ,2
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 ,259 ,155 ,35 ,24 ,22 || ,דיסח הדוהי
 207 ,ן} ,,ה ,סולוהי

 32 ,ן| ,ביעוש 'נ עשוהי

 ן156 ,155 ,{| ,ונַאמעלַא ןנהוי
50-44, 531, 

 ,125 ,ן|}| ,רעלעה בומ-םוי

 ,262 ,196 ,203 ,ן| ,ןויוחלימ .ןַאמּפיל בוט-םוי

== 

,7 ,+ 

 ,89 ,ן} ,ידנוריג הנוי

 ,156 ,ןֵש ,(רעקורד) ןאיניטסוי

 / 4212 || ,ןינקע ןּבא ףסוי
 124 ,112 ,83--79 ,ןע ,איחי דוד ןּב ףסוי
 80 יש ,דוד ןּב ףסוי
 ,84 ,ןֶש ,ןהנה עשוהי ןֹּב ףסוי

108-2, 157, 281. 

 93 ,װ ,השמ ןּב ףסוי

 ,264 356 ,םלושמ ןּב ףסוי

 ,156 ,ןע ,ָארַאי ףסוי
 ,ןש 1123 ,ן} ,איחי ןּבא המלש ןּב ףסוי

7, 46. , 

 26 ,ש ,הניּברוא ם"ומ ךורּב ףסוי

 ,245 ,244 ,241 ,216 ,ןװ ,כוטיםש ןּב ףסוי
 .42 ,ןֵש }416 ,33/ ,326 ,334-319 ,2

 לאיחי וגידימליד עז ,וגירימליד המלש ףסוי

 ,4 יש 5 ,1 ,זירַאַּפמ סיוא

 ,120 ,44 ןש 1416 || ,ַאזיּפ םיוא לאיחי

1+-125, 128, 

 .4231 ,428 ,421-419 ,ןֵש ,םהרֿבַא יניכי

 .312--370 ,260 ,155 ,131 ,ן} ,ףסוי ץבעי

 411 ,}} ,סויוועסוועי

 ,2344 ,|| ,קענילעי

 ,ביבח ןּבא בקעי

4 

 .69 יז 1201 ,ן} ,רשא ןּב בקעי

 .102 ,ןו} ,הרוהי ןּב בקעי

 199 ,95-91 ,|| ,ריכמ ןּב בקעי

 ,352 ,ןע ,ַאּבַאגלַא יד השמ ןֹּב בקעי
 ,|} ,(ל ירהמ רעד) ןילומ תשמ ןּב בקעי

1, 193, 

 ,273 ,ןֶש ,בריּב בקעי
 42 ןש ,לעניל והינודא םייח רֹּב בקעי
 ,20-25 ,|| ,תשש רּב בקעי

 .171 ,ןש ,יולה בקעי

 198 ,197 ,|װ ,ילארשיה ףסוי ןב קחצי
 .108 ,ן} ,ןיװ םיוא השמ ןּב קחצי

,88 6 

 ,195 ,ןש ן207 ,125 ,װ

 ,318 ,ן| ,סומינולק ןּכ קחציי
 ,188 ,|| ,(ש'ביר רעד) תשש רֹּב קחצי

5, /217, 218, 220, 230, 236, 2558, 

6, 2539, 260, 299, 

 ,163 ,ןע ,סעטַאל יד קחצי
 ,90 || ,שַאטלד קחצי
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 ,ןחֹּכ קחצי

 ,3323 ,ןע

 ,33 ,18 || ,רוהנייגס רעד קחצי

 ,125 ,ן} ,ןושיטניממ קחצי

 ,42/ ,ןֶש ,רהנ קחצי

 ,318 ן} ,ןתנ קחצי

 896 ,394 ,ןש ,לאיזוע קחצי

 249-247 ,ןש ,יתפרצ ןחצי

 ,247 ,ןע ,היחתּפ ןֹּב רעב רכשי

 ,1923 ,|| ,אנורּבמ לארשי

 ,449 ,437 ,435 ,ןש ,דוד אנהּכ
 ,4 23 12 ,ןֶש ,לאינר ,ןָאטלָאװכ
 ,251--251 ,24/ ,ןׂש ,יכדרמ ,ונייטמוכ

0--487, 

 ,1233 ,70 ,59 ,ןש ;םהרכַא ,תנוּכ

 414 ,165-151 ,ןּבא ףסוי יּפסּכ

 ,66 ,ןֶש ,רעיַאמ ןַאימסירכ

 ןיגיניק יד ,טנַאיטסירכ

71, 425, 

 ,155 ;ןֵע ,ַאלָאיָאל

 ,15--14 ,ן} ,ןּבא םהרבַא ןּב קחצי ףיטַאל

7 14, 85, 

 ,117 ,ן} ,בקעי ןּב קחצי ,סעמַאל

 / 435/ ,ןש ,הידעס ,וגנַאל

 ,168-216/ ןֶש ,בקעי ,ױדנַאל

 413 ,{| ,רעױדנַאל

 ,153 ,ן}} ,קהצי ,טסָאל

 .55 ֶש ,ַאללַאװ ָאצנערָאל

 218 ,216 || ,ַאמינָארעי יקרַאל

 ,35/ ,156 ,ןֶש ,סוטַאמַא םונַאטיזול

 ,92 ,86-:83 ,ן}} ,םייח ןּב םהרבַא ןב יול

9--401, 414, 

 ,189-2170 ,155 ,ן} ,(ג"בלר) ןושרג ןֹּב יול

4 256, 258, 211, 202 204, 215, 
 ,29ג ,292 ,281 ,286 ,284 ,222 6
 .131 205 ,ןע .7

 ,165 ,ןֵש ,קחצי ןּב בקעי ,וטַאצול

 04 ,ֹוע {424 ,ןװ ,דֹוד לאומש ,ַאצול

 ;410 ,259 ,25-23 ,19 ןוװ

 ,ן/ ,ןדעװש ןופ

 ,326-222 ,ןש ,("רא רעד) קחצי אירול
32-8, 332 239--240, 362, 390, 
9, 435. 

 ,417 ,|| ,(ל"שר רעד) המלש ,אירול

 ,152 ,ן} ,ילעירּב ןָאעל

 14 ,ןֶש ,רעטנציירד רעד ָאעל

 ,418 ,197 ,וװ ,ןיקסַארַאק סיוא ףסוי ןָאעל

 49 ,16 ,ןֶש ,רעטנעצ דעד וועל
 ;23 ןֶש ,רשא ,ןעלעמעל

 ,204-2291 ש 120 ,ןװ ,יאּבג ןּבא ריאמ
 ,/ ,(גרוּבנטורט ם"רהמ) ךורּב ןּב ריאמ

 ה *10--107,  109,

 ,192 ,191--190 ,ן| ,ױלה ךורּב ןּב ריאמ
 .141 ,ןֶש ,איחי ןּבא ףסוי ןּב ריאמ

 ם"רהמ) ןעגָאּבנעלענעצַאק קחצי ןֹּב ריאמ

 ,168 ,163 ,150 ,108 ,ֶש ,(ַאודַאּפמ

 ,252 || ,ןַאהָאי ורטסעיַאמ

 --51 ,23/ ,ןש ,ןועמש ןּב בקעי ,ָאניטנַאמ

2 284. 

 ,157--156 ,ןֵש ,ײרדנַא סויסַאמ

 .227 ,226 || ,דנַאנרעפ ץעניטרַאמ

 22 ,ֵש ;423 ,|| ,ַאנישטיּפ ַַאילישטרַאמ

 44 ,ןֶש ,ינַאיגיטסושוד ַאינָאטנַא ָאקרַאמ

 ,306 ,130 וו ,המלש ,קנומ

 .421/ ,425 ,ןש ,ןיטינּב חיפסומ

 }416 ,ן} ,ףסוי ןּב הירא הדוהי ,ומַאקסימ

 ,154 ,152 ,144 ,1123-1234 ,120 ,ע

 ,170--169 ,ןֵש ,ומ ,וָאטַארומ
 ,310 ,ן} ,ורַאטרומ

 ,261--259 ,ןֶׁש ,והילא יחרזמ

 ,40 וו ,ןּבא הדוהי הקטמ
 121 ,8 ,7 ,ןװ ,ןטסינומיימ

 .7 ןש ,יתּנש ןג לאכימ

 ,412 ,ן} ,סקילעפ סויצונימ

 08 ,66 ,63 33 ,ןט ,ןַאיטסַאּבעס רעטסנימ
9 106, 161, 470, 

 ,166 ,ןֵש ,הדוהי ,ץנימ

 191 ,ן} ,השמ ,ץנימ

 ,לאיחי ןּב הרוהי עז ,הדוהי ןואיל דסימ

 --131 125 ,ןש ;6 ,|} ,דוד ןואיל רסימ

2, 

 ,260-359 ,ןע ,ונַאזנָאל יד הדוחי ןּב םחנמ
 ,118 ,117--116 || ,יריאמ המלש ןּב םחנמ

3, | 

 ,ַאזיּפ סיוא לאיחי עז ,תואנק תחנמ

 .402--296 ,ןֶש ,לארשי ןּב השנמ
 21 ,ןזִז ,תוליצא תכסמ
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 183-5182 ,ןֵש ,ןַאשז עילעמ

 ,127 ,ן} ,ןָאסלעדנעמ

 .224 ןֶש ,השמ ץעמ
 ,104 ,ן} ,ללה ןֹּב יכדרמ

 257 ,ןש ,איחי ןכא השמ

 ,258 ,4| ,רַאקשַאלַא השמ

 --166 ,10 ,|} ,ינוּברנ עשוהי ןּב השמ

0, 204, 
 9 ,8 4 ,! ,(ם"ּבמר) ןומיימ ןּב השמ

, 18 30, /6, 77/, 80, 81, 99, 100, 

4, 120, 121, 122, 135, 139, 152, 

3 169, 174, 184, 187, 197, 200, 

1, 204, 207, 212, 241, 248, /251, 

663, 266--268, 210, 211, 282, 289, 

0, 292, 301, 302, 203, 305, 322, 

9, 338, 355, 351, 368, 2315, 386, 

 ,121 ,114 ,81 ,/3 ,51 ,40 ,ןש 3

8 254, 402, 415, 

 ,55 ,31-:28 ן| ,(ן"במר) ןמחנ ןב השמ

7 89, 201, 203, 204, 207, 225, 

 / 21 ,וש ;29
 410 ,ן} ,ןועמש ןּב השמ

 ,55 ,ןֵש ,ביבח ןּבא בומ:םש ןּב השמ

 ,156 ,{| ,ירייקלָבד השמ

 392 ןֶש ,ראילוגַא יד השמ

 15 ,51 ,56-55 ,31 || ,ןואיל יד השמ

 ,244 ,ןו} ,העיק םיוא הלונה השמ

 ווו ,ַאליסעדרָאמ סױא ןהֹּכ השמ

4, 225, 

 ,259 ,ןנ ,םוגרוּבמ השמ

 ,200 ,ןװ ,יצוקמ השמ

 249 ,24/ ,ןש ,ינויה וטַאצוּפַאק חשמ

 ,311--261 ,ןֵש ,השמ ןּב לארשי ,ַארַאנַאנ

7, 494--512, 

 22 הע ,ָאנַאװק סיוא יַאלָאקינ

 ,218 ,(ן"'ר רעד) ןבואר ןּב םיסנ

 ,עשוהי ןּב השמ עז ,השמ ינוּברנ

 ,434 ,133 ,421 ,424-423 ,ןש ,יתועה ןתנ
6, 4137, 

 ,416 ,123 ,|| ,סעטַארקוס

 ,132 ,130 ,120 ,ןש ,סנָאעל הדוהי ומוס

 51 ,ןש ,רעטרעפ רעד טסקיס

 .268--265 ,ן|| ,ןָאנַאד ןּבא ןומיימ ןֹּב הידעס

 א ( לֹמ

--3 

 למ ע צ .ךוז

 ,36 ,ןש ,סעטנַאװרעס

 ,2/7 ,ןֶש ,בקעי ריֵּפס

 ,וע ן63-58 ,39-528 ,22--21 || ,תוריפס

2, 332--3234, 405--406, 451--434, 

 ,1:2-411 08 ,ןש ,הנמא רפס
 ,24/ ,342 || ,האילפה רפס

 ,355--242 || ,הנקה רפס

 .21/ || ,הריצי רֿפס

 ./0ג ,201 ,162 ,ןֵש ,לארשי ,קורס

 לד ,65--63 ,51 ,ןע ,(לַאנידרַאק) ָאידישזדע
 ,128--126 ,53 ,ןע ,ונרוּפס בקעי ןֹּב הידבוע

 ,211--268 ,ןֶש ,ארונטרּבמ הידבוע

 ,20 ,ן} ,לּבוקמ רעד ,ארזע

 ,182 ,120 ,40 ,13 ,װ ,ןּבא םהרבַא ארוע

 .24 ,250 ,114 ,15 ,ןש 6

 ,368 ,19 | ,ןּבא השמ ,הרזע

 ,23--20 ,ןװ ,לּבוקמ רעד ,לאירוע
 ,(יסָאר יד) םימודאה ןמ השמ ןּב הייוע

 ,161 ,153--143 ,2 ,134-133 ,120 ,ןצ

4, 44713- 474, 

 ,201 ,162 ,ןש ,ונַאפ יד לאונמע הירוע
 4434 ,153 ,ןֵש ,בקעי ,ןידמע

 .סַארַאט םיוא טיִפנָאּב בקעי ןּב לאונמע

 .198 ,וװ ,ןָאק
 ,477--414 ,ן} ,לאיתוקי ןּב לאונמע

 ,11 ,9 ,ןש 1366 ,40 ,|| ,ימור לאונמע

5, 114., 

 ,13 || ,ןּבא ףסוי ,ןינקע

 ,265--264 ,ןֵש 1244 ,ןַװ ,קחצי ,שירקט

 ,342-33/ ,170 16 ,ןז ,קהצי המָארע
343, 355, : 

 ,26 ,ןוז ,ינַאימסירכ ולּבַאפ

 ,7 ,20 ,14 ,ןש ,רעניר דנוא ןיימשלעגָאּפ

 ,18 ,ןט ,ַאוּפנָאּב לוַאּפ

 09 ,78 ,76 ,ןֶש ,(סוינַאפ) שוינַאב שולוַאּפ
 223 ,||| ,ףסוי ,יאטאּפ

 ,42--42 ,ן|} ,אינּבעטָאּפ

 ,132 ,ןֵש ,בקעי ,ונַאפ
 --119 ,117 ,ןֵש ,דוד ןֹּב םהרבַא ,ענָאעלטרַאּפ

20 

 ,163 ,159--157 ,ׁש| ,רעטרעפ רעד םולױּפ

4 

 ,151--144 ,| ,ףסוי ןב קחצי ,רַאגלוּפ
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 .,163 ,150 ,116 ןֶע ,ןהּכ םחנמ םהרבַא ,וטרוּפ
 ,114 ,99 ,19 ,17 ,9 ,ן| ,המלש יטּפ

 ,226- 232 ן ,הירזע וניּפ

 ,413 ,411 ,402 ,41 ,ן| ,םֹורָאנַאמיּפ

 ,219 ,ן|| ,ףסוי ,ןָאכיפ

 ..411 ,//4 27 וו ,הירדנסּכלַא םיוא וליפ

 172 , ,ירטיו עד ףיליפ
 ,90 ,ן} ,יקסװָצּפיליפ

 --38 ,27 ,ןע 172 ןװ ,ַאלָאדנַאריט ָאקיּפ
0, 43, 50 58, 135, 143, 

 411 ,ןוז ,ףסוי ,םויװַאלֿפ

 ,41ג ,412 ,411 ,74 ,43 ,41 || ,ןָאמַאלּפ

 ,143 ,126 ,ו35 ,51 ,2/ ,ןש 7

 ,17 ,ן| ,ןימָאלּפ

 ,142 ,ןֵש ,ךרַאטולּפ

 ,םלושט ןּב ףסוי עז ,תלַּפ ןּב ןומלּפ
 ,265 ,ן| ,יחה ,נרעּבסנעלפ

 .12 ,ןש ,ַאקרַארטעּפ

 ,2392--392 ,ןש ,ףסוי ,וסנעּפ

 ,427 ,ןש ,םהרבַא ,ַאריירעפ

 67 ,61 ,44 ,40 ,ןֵש ,םעלרעּפ

 ,124 ,122 ,ןע ,םהרבַא ,ילַאצניװָארּפ

 ,132 ,ןֵֶש ,דוד ,ילַאצניװָארּפ

 ,166 ,56 ,ןש ,בקעי ,ילַאצניװָארּפ
 ,16 ,152 ,149 ,134 ,ןש ,השמ ,ילַאצניװָארּפ

 ,52 ,ןצ ,ַאצלַאמעירַאמ ַאקסעשטנַארּפ
 ,125 ,4|| ,ףסוי ,סיסנַארּפ

 ,459--456 ,{ש ,בקעי ,סיסנַארפ

 .460--459 ,ןֵש ,לאונמע ,סיסנַארפ

 ,386 ,ו| ,ףלָאדַא ,קנַארּפ
 ,125 ,ןוז ,,ד .' ,יקצענעמַאק-קנַארּפ
 4424 ,423 ,ןש ,לאומש.הדוהי ,ומירּפ

 ,318 ,|| ,ַאװערמ ,ץרּפ
 40 ,ן} ,לאעמשי 'ר קרּפ

 ,1235 ,58 ,5/ ,56 ,{0 ,ָארעציצ
 ,251 ,ןֶש ,ךונה ,ַאטרוּפַאצ
 ,89 ,85 ,צ ,סוּבמולָאק

 ,156 ,ןֶש ,ענָאיליטסַאק

 ,16 ,ןע ,ַאצַאלעטסַאק
 .111--108 ,81 ,ןע ,הנקלא ןּב והילא ,ילַאסּפַאק

 258 ,246 ,ן/ ,השמ ,ילַאטּפַאק

 .296 ,{}} ,קינרעּפָאק

 ,195 ,ןװ ,קחצי שודקה ןּב רודניבַא  ,ָארַאק

 ,רעמרעפ רעד םולוּפ עז ,155 ,ןע ,אפַארַאק

 ,15 ,135 ,ןַש ,םירפא ןּב ףסוי ,ורַאק

5 -- 217, 285-- 289, 305--306, 339--240, 
 ,19 ,ןיִש ,סוליװָאּב לרַאק

 .144 ,135 ,58 ,5/ ,56 ,ןע ,ןַאיליטניוװק
 ,3/ ,ֵש ,193 ,ן| ,המלש ןּב ףסוי ,ןולוק

6, 167, 

 --310 ,164 ,163 ,ןֵש ,השמ ,ָאריאודרוק

4, 340, 

 ,454-449 ,ןש ,לכימ םהרבַא ,וזודרָאק

 ,155 ,ןֵש ,רעטּפניפ רעד לרַאק
 ,9 ,ןש ;412 ,156 ,ןוו ,סומינולק ןֹּב םומינולק

 | ,102 ,{| ,סורדומ רֹּב םומינולק

 ,252 ,ן} ,רועלא ,רילק

 ,20/ ןע ,ןהּכ ןמלק
 ,413 ,411 ,| ,ךרַאעלק

 ,284 ,ןֵש ,רעטעּביז רעד סנעמעלק

 .143 ,ןֵש ,טנָאּפָאנעפק

 ,296 ,198 ,112 ,| ,רעלּפעק
 ,216 ,245 ,221 ,218 ,|| ,יארסח שקשרק

26-0, /298-229, 302, 303, 306, 
7, 310, 320, 2321, 322, 330, 356, 

 141 ,2 הע 1
 ,167 || ,השמ ,ירלשק

 ,167 ,|{ ,םהרבַא ,ירלשק

 .16 ֶש ,לעַאּפַאר

 ,282 15 ,26 || ,ןטסילַאנָאיצַאר

 ,260 ,ןװ ,(ן"ר) םיסנ ונּבר

 614 ,ש ן99 ,ן} ,םּת ונּבר

 ,156 ,ןע ,המלש ,ונַאמור

 9 ,5ג ,5) ,3/ ןש ;412 ,|װ ,ןילכייר
 : | ,104 ,{װ ,שיילפדניר
 ,20--16 ,1 ןש ;155 ,131 ,|} ,השמ ,יטעיר

 ,44 ,|װ| ,ןטסילַאער

 ,392 ,ןֶש ,ןורושי לאוער
 ,121 ,11-9 ,// ,וש 1416 ,ןװ ,'םַאנַאקיר

 ,264 ,62 ,40 ,ןש ,ױנּכשַא ןהֹּכ לואש
 ,463--461 ,ןש ,ןרחַא ןּב בקעי ,שַאטרוּפשַאש
 ,ָאגרעװ עז ,הדוהי םבש

 ,255 ,254 ,251--250 ןֶש ,לאיכלמ ןֹּב יתּבש
9+-480 

 ,422--421 ,419--416 ,4017 ,ןֶש ,יבצ יתּבש

423-55, 141, 46/, 463, 514, 
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 --421 ,419-416 407 ,ןֶש ,יבצ יתנש

2, 422-4258, 444, 446, 462, 514, 

 ,11--10 ,6* ,ןש ,עילימַאפ:רעקורד ,ָאניצנוש
 01 ןש ,(ָאמינָארעשזדו ןושרג ,ָאניצנוש

 ,131 0 ,.ה ,י ,רוש

 ,ןש 1354 ,141 ,ן} ,השמ ,רעדיינשנייטש

9, (4, 44, 51, 56, 18, | 

 .389--318 ֵש ,יזיבש-לא ףסוי ןּב םולש

 ,266 ,ןֵש ן56 ,32 || ,ןושרג םולש

 ,424 ,115 ,82 ,ןװ ,רההמ םהרבַא ןּב המלש

 ,81 ,19 ,52 || ,(א"בשר) תרדא ןּב חמלש

2, 866, 89, 90, 91, 95, 98, 98, 99, 

0 102, 112-2111, 114, 115, 118, 

 ן333 ,202 ,201 ,197 ,130 122 1

 .141 ,ןֶש

 --249 ,ֵש ,בהויטיברש והילא ןּב המלש

0, (35, 

 1108 ,101 ,99 ,{} ,(י"שר) קחצי ןּב המלש

 | 114 ,/5 ,ֶש

 / 496 ,52 ,ן} ,קחצי ןּב המלש

 ,95 29 ,ו ,לענול סיוא קחצי ןּב המלש

6, 98, 

 ,493--492 ,255--153 ,ןע ,בוט.לזמ ןֹּב המלש

 ינַאסיעד סוליופ) סָאנרוּב סיוא יולח המלש

 ,316 ,242 ,241 ,240 ,226 || ,(ַאירַאמיָאט

 ,285--218 ,51 ,ןֵש ,וכלומ המלש

 445 ,ןֶש ,יריינרוא ןתנ ןּב המלש

 ,294 ,ןֶש ,ַארעװלע יד המלש

 ,92ג ,92 ,ן|| ,ימלוס המלש

 250--243 ,ןֵש ,םייה ןּב לאימלש המלש

 ,30 ,ןש ,ךירדירפ לעגעלש

 למ ע צ - ךוו

 ,1/ ,(הצרצ) הסרס ןּבא הניס ןּבא לאומש
5, 4222 

 ,106 ,105 ,101 ,84 ,ןע ,עקסוא לאומש

35- 246, | 
 .230 ,217 ,ןש ,יזנּשַא לאומש

 08 ,ה ,ןהֹּכ לאינד ןּב לאומש

 ,34 || ,סומינולק ןּב לאומש
 95 ,ן| ,עיזעּב סױא ןבֹואר ןּב לאומש

 ,101-100 ,ןו} ,יּתשנבנּב רֹּב לאומש

 ,215 ,ן|} ,דיננה לאומש

 265 ,90 ,ע ,םאלוש לאומש

 114 ,ןֵש ,דיסח לאומש

 ,356--355 ,|| ,ףסֹוי ןּב בוט םש

 --256 ,131 ,19 || ,בוטיםש רֹּב בוטיםש

 ,161 ,141 ,ןש ;410 ,9
 224 || ,םורּפש ןּב בוט-םש

 ,50 ,ןִֵש 414 ,12-9 ,|װ| ,הריקלַאפ בומ-סש

 ,212 ,| ,יולה םהרבַא ןֹּב בוטיםש

 ,115 ,114 ,82 ,81 ,ןװ ,ןַארוד ןַא ןועמש

3 

 ,338 ,252 ,251 ,55 ,ן|| ,יאחוי ןּב ןועמש

 ,136 ,93 ,ןֵ{ 7

 ן155 0 ,(ץ"ּבשר) ןַארוד חמצ רֹּב ןועמש
 ,85 ,ן/ ;415 ,235 ,308 ,206 8

 .108 ,ן} ,קודצ ןּב ןושמש

 ,370 ,ן| ,םהרבַא רואינש

 --407 ןש 3269 ,265 ,||| ,ךורב ,עזָאניּפש

5, 4403 ' 

 ,ןש ,188 ,94 ,וז! ,השמ ןּב הדוהי ןוּביּת
2, 

 ,82 ,|| ,ןּבא השמ ןוּביּת



 'ט לַא הניא

 לייט רעטפניפ |

 .הפוקת-סנַאפענער רעד ןיא םושנריי עשינעילַאטיא סָאד

 ,םייו | 5טיּפַאק רעטשרע
 מ

 ימַאנַאקיר םחנמ ;ןעננומערמש עשיטסימ יד -- ,רעגיטש רעקיטרַאנגיא ןייז ןוא

 ץוּביק ןשידי םעד ףיוא םוינַאמוה ןופ תעּפשה יד -- ,םענַאב.מלעװ .ןייז |

 -- הלּבק וצ היטג ןייז ,"םעמ שרקמ} עמעָאּפ ןייז ןוא יטעיר השמ .,עילַאטיא ןיא

 סנוטלּפַא ןופ העּפשה רעד רעטנוא הפוקת:סנַאסענער רעד ןופ עיפָאזָאליּפ יד

 עמעָאּפ סלאנּברּבַא -- ,ןּבעל שינַארט ןייז ןוא לאנּברּבַא הדוחי -- ,גנוושנָאיטלעװ

 עינָאמרַאהע יד ןטלעװ רעד ןופ דוסי סלַא עּביל יד -- ,"םו210881 61 2ו0סזס+

 יד ןוא רעּפעשַאּב ןופ תומילש יד ןעּביל ןטרַא יײיװצ -- ,"ןרעפס עלַא ןופ
 רעטומ םלַא ם"ײקנייש -- ,"עּביל ןופ ףיולזיירק, רעד ,גנופַאש ןייז ןופ .תומילש

 רעד ןשיװצ גניר.סגנודניּברַאפ םלַא םייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ יד -- .עּביל ןופ

 7 5 " יי : : 9 " : . : ' : / , רעפעשַאּב ריא ןוא טלעוו

 לטיּפַאק רעטייווצ
 והילא ,ַאלודנַארימ וקיַּפ--,ןשסינַאמוה עשינעילַאטיא יד ןוא קימסימ עשידיי יד

 םעד ןגעװ ערעל ןייז ןוא ונַאמעלַא ןנחוי -- ,'תדה תניחבא ןייז ןוא ָאנידעמלעד
 ןוא ָאטנעװנעּב םיוא ךורב ,טדַאטשנַאטדיװ ןוא ןילכייר -- ,"ןועגיש ןכעלטעג

 ןּבא השמ - ,םלעװ עקיטנַא יד ןוא ךַארּפש עשַיערּבעה יד -- ,ָאנימנַאמ בקעי

 .ַאל יד ;"םיפוצ תפונע ןייז ןוא ןָאעל רמימ -- ,"םעונ יצרד ןייז ןוא ביבח

 ןיז ןוא סעמלַאּב יד םהרבַא -- ,גנורעלקרע-לּביּב יד ןוא רעקיסַאלק עשינייט

 עכעלטסירק עניו ;רעשרָאפ-ךַארּפש םלַא .ַאטיװעל והילא -- ,"םהרבא הנקמ,

 .ָאק סלַא ַאמיװעל -- ,ןעיירעקורד עשיר עטשרע יד -- .םידימלת ןוא םניירפ

 םויִנַאפ םולוּפ ןוא רעטסנימ ןַאיטסַאּבעס ;ןצנעדנעמ עשירענָאיסימ -- ,רָאטקער

 ןּבא ףסוי -- ןסעטַאל יד טענָאּב -- ,קרעװ עשירענָאימימ ןופ רעּבעגסױרַא סלַא

 40 4 6 8 6 6 6 6 6 6 א. + .  +   ("רוא הרוּתא ןייז ןוא איחי
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 לטיּפַאק רעטירר
 יד ןופ ןעגנוּבײרשַאּב יד ןוא עיּפַארגָאמטָאק וצ םערעטניא רעטקרַאטשרַאפ רעד

 -- ."םלוע תוחרא תרגאמ ןייז ןוא לוצירַאפ םהרבַא -- ,רעדנעל עפקעדסטנַאייינ

 ןופ ילּבפיוא רעד -- ,"עידניא עשינַאּפש סָאדּפ גנוּבײרשַאּב ןייז ןֹוא ןדמחה הסוי

 -- .עינַאּפש סיוא שורינ ןסיורג םעד ןופ אצוי;לעוּפ סלַא גנוּבײרשַאּב.עטכישעג

 ןבא עילימַאפ יד -- ,רעּבײרש עמכישעג ןוא סָאנָארטסַא סלַא אתוּכז םהרבַא

 ףסוי -- ,עמעָאּפ ןײז ןוא עקסוא לאומש - ,"הדוהי םבשא רעײז ןוא ָאגרעװ

 קמע} ןוא "םימיה ירבדפ ןייז ;ןרעּבײרש:עטכישענ ןוא רעוט-ללּכ םלֵא ןהּכה

 ןוא טסיליטס סלא ילַאטּפַאק }'וחילא יבדא ןייז ןוא ילַאטּפַאק והילא -- ,"אכּבה

 קרעװ סאיחי ןבא--,'הלּבקה תלשלש} ןייז ןוא איחי ןּבא הילדג -- ,רעטנרעלעג

 --,עינָאלָאעכרַא וצ םערעטניא רעד-- רָאלקלָאּפ ןשידיי ןרַאּפ רוקמ  רעקיטכיװ  םלַא |

 ( 6 6. א +  +  .  . "םירוּבנה יטלש, ןייז ןוא הירא.רעשמ טהרבַא

 ?טיּפַאק רעטרעפ

 ןוא ַאזיּפ סיוא לאיחי--,עיֿפָאזָאליפ סוטסירַא ןגעק ףמַאק רעטקכיטעּפשרַאּפ רעד

 ונרופס הידבוע -- .'דודל הלהמא סנָצעל רסימ דוד -- ,"תואנק תוחנמ, ןייז

 יד -- ,ןטּפַאשנסיװ רַאפ לַאװק רעטטרעכיז סלַא לֹּביּב יד ;"םימע רוא, ןייז ןוא

 --,רעטנעצ+רוטלוק סלַא ַאוטנַאמ טָאטש יד -- ,קנַאדעג ןשיפָאזָאליפ םנופ הדירי

 --,"רענגעק:ןעיורפ, ןוא "דניײרפיןעיורפע -- ָאגַאזנָאג ףיוה םייּב רעלטסניק עשיריי

 (ילַאיצניװָארּפ) לַאסנַאװָארּפ החּפשט יד -- ,ןָאעל רסימ דוד ןוא ומוס הדוהי

 סלַא וטַאקסומ הדוהי -- ,םעטיסרעוװינוא ןשיריי ַא ןגעװ נָאלשרָאּפ רעד ןוא
 ןמ הירוע -- ,'הדוהי לוקע ןוא "הדוהי תוצופנ, ןייז ;רענדער ןוא טסינַאמוה

 ףמַאק רעד -- .טפַאשנסיװ רעשירָאטסיה-שיטירק ןופ רעדנירג םלַא םימודאה

 0 א 6 6 6 א + 6( +  +  +  +  +  ?םיניע רואמ; ןיז ןגעק

 לטיּפַאק רעטפניפ

 עשיליוטַאק יד ןוא טכַאמ עשינַאּפש יד--,הפוקּת:סנַאסענער רעד ןופ העיקש יד

 --.רעניטַאעט יד ןוא ןטַיװעי יד ,ַאפַארַאק ןוא ָאלָאיָאל -- ,עילַאטיא ןיא עיצקַאער

 רעד -- ,ךוּב ןשידי םעד ףױא תופידר יד ןוא ןרָאזנעצ עשירָאשיזיװקניא יד

 טסַּפױּפ םעד ןופ הריג יד - .ןפיוהרטמייש ןפיוא ןענַארַאמ יד ןוא דומלּת

 רוזנעצ יד -- .םירױטקָאד עשידיי יד ןופ עלָאר יד ןוא ןמרעפ םעד סולױּפ

 ;רַאֿפ יד -- ,הביבס רעשידי רעד ןיא עיצקַאער יד -- ,רעכיּב עשידיי רעּביא

 םנופ עּבַאגסױא=קורד עטשרע יד -- .ןעגנומערטש עשיטסימ יד ןופ גנוקרַאטש

 -- ,ונַאפייד םהנמ ןוא קורס לארשי -- .םירפס.הלּבק ערעדנַא ןופ ןוא "רהוז,

 --,ןולוק ףסוי ןוא ץנימ הרדוהי -- .עילַאשיא ןיא םינבר עשטייד יד ןופ עלָאר יד

 ער ןוא םימש:תארי עשינּבר-שטייד -- ,ןגױּבנעלעגעצַאק ריאמ ןוא ױדנַאל בקעי

 .עװ םנופ ןּבעל סָאד -- .,ןווח אינגע ןײז ןוא לגי םהרבַא -- .השזרי.סנַאסענ

 לאומש -- .עיפַארגָאיגָאטױא ןוא װירּב סַאנעדָאמ הירַא ןוא .ָאמעג רענַאיצענ

 ןייז ,ןרָאי;רעדניק סַאנעדָאמײיד הירא -- ,"םשוּבה תגורעא ןייז ןוא יטלָאװעקרַא

 רעד -- .טײקכעלנעזרעּפ םלַא .ַאנעדָאמ ןגנוּבַאנַאּב עשירַארעטיל ןוא רעטקַארַאכ

 ,םייו
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 ף קיו א א ףיצדנע םעד ףױא קוק סַאנעדַאמ -- .םעטירָאמיױא רעשסערג סלָא "רשיח לכשא

 הירא -- תונּבר ןופ רענגעק רעטרעשיּברַאּפ םלֵא בר ַא -- ,םלעװ רעד ןופ
 רעד -- ,"לבס לוק, םעלּפמַאּפ םנופ םײטַאּב רעד -- ,עילסעמ ןַאשז ןוא ַאנעדָאמ

 -- ,הלּבק ןגעק .ַאנעדָאמ ןופ ףמַאק רעד -- ."הנוּבפ רעד ןוא "רערעטשעצ}

 , א 6 א א א א א א. + .  ,"םהונ יראא ןוא "רוד ןּכא ןיו
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 ,םייו

 ?טיּפַאק רעטסקעו

 יד םימ רעקרַאּפ רעכעלװירּב ןייז ןןּבעל.רעדנַאװ ןייז ;וגידימליד ףכוי

 .ימליד -- ,ערעל סקינרעּפָאק ןופ רעטײרּפשרַאפ םלַא וגידימליד -- ,ןעמַיַארַאק

 ןוא םינּפ עכעלקריװ סָאד -- ,המשנ ןייז ןופ עידעגַארט יד ,םענַאּב:םלעװ סוגיד

 *קירומר ןייז ;קיטסימ וצ ךיז ןטלַאהרַאפ סונידימליד -- ,עקסַאמ עדמטרפ יד

 =ָאפרָא יד -- .קרעװ ערעדנַא ןיא ןוא "המכחל ףרצמ} ןיא לימס רעטלעטשרַאפ

 -- ,ּבהוּבא לאומש ןוא וניפ הירזע :רעטערטרַאּפ עריא ןוא גנוטכיד עשיסקָאד

 ןרא /י השמ -- .םוטנדי ןשינעילַאטיא ןיא גנומערטש-םנַאסענער רעד ןופ העיקש יד

 2060 2. 6 4 86 6 6 6 א .  +  .   ,רעקיטסימ ןוא רעטכיד.םלַא אונו

 לייט רעטסקעז
 ,הכולמ רעשינַאמָאמָא רעד ןיא רעטנעצרוטלוק רעשידײ רעד

 לטיּפַאק רעטשרע
 קחצי -- ,תכולמ רעשינַאמָאטָא רעד ןיא ןדיי רַאֿפ ענַאל עקיטסניג יד

 םנופ גנונעלפייא עלערוטלוק יד -- .ןדי עשטײד יד וצ ףורפיוא םיִּתפרצ

 תובהלתה רעײז ןוא הלכשה יציפמ עשידײ יד -- ,יקרעט ןיא ץוּביק ןשידיי

 ןוא לאיּכלמ ןּב יתּבש ןשיװצ תחוכיו רעד -- .ןפַאש סארוע ןּבא םהרבַא רַאב

 ןופ העּפשה עלערוטלוק יד -- .רערעלקפיוא סלַא ונייטמוכ -- ,ונייטמוכ .יכדרמ/
 *עג עשימיַארַאכ יד -- ,ןעמיַארַאק עקכיטרָא יד ףיוא עטנרעלענ עשיר יד

 ַאק יד ןגעק תקולחמ יד -- .,קרעװ עשיטעָאּפ םולופודנוּפַא בלּכ ןעטנרעל

 --- ,טייקיטעט ןייז ןוא יחרזמ והילא -- ,לטימ:ףמַאק סלַא "םרחפ רעד ;ןעמִיַאר

 245 4 6 6 6 4 א א א א א א. א א . +  +  דרפס ילוג יד

 לטיּפַאק רעטייווצ

 -- ,ןדי עקיטרָא יד ףױא העּפשה רעײז ןוא ייקרעמ ןיא דרפס ילוג יד
 -- ,גנוּבײושַאב:עטכישעג וצ םערעטניא רעטקרַאטשרַאפ רעד -- ,ןעגנומימש עיינ
 תלואג ןגעװ ןעגנונעפָאה עשיטסימ יד -- ,איהי ןּבא םּת ןוא שירקע קחצי
 .יא ןופ װירּב עכעלשנפע יד -- ,לארשי:ץרא ןייק עיצַארגימיא יד -- ,חישמה
 עשינַאיסעמ יד ןוא ארונמרבמ החידבוע -- ,לארשי.ץרא סיוא ןדיי עשינעילַאט
 רעד ;קסוּפ סלַא ורַאק ףסוי -- .ביבח ןּבא בקעי ןוא בריב בקעי -- ,הלּבק
 -- ,תונורכז ענײז ןוא ינבואר דוד -- ,"ךורע ןחלושא רעד ןוא "ףסוי תיּב
 ףסוי ףױא העּפשה ןיײז ןוא תושרד ענייז ;שייקכעלנעזרעּפ םלַא וכלמ המלש

 402 . ."םירשימ דינמפ םנופ רעסַאפרַאפ ןוא רעקיטסימ םלַא ורַאק ףסוי -- ,ורַאק

 ?טיּפַאק רעטירד
 --."שדוקה תרובע} ןייז ןוא יאּבג ןּבא ריאמ -- ,רעטנעצ+הלּבק סיַא תפצ

 ךיז ןטלַאהרַאפ סיאּבג ןּבא -- ,רפסיהלּבק ןקיזָאד םעד ןופ ןסיועט:טנורג יד

 המלש ןּוא ארמיז ןבא דוד - ,ןסּפַאשנםיװ עכעלמלעװ וצ ןוא ם"במר םוצ

 רעשלמיהפ רעד ןופ רעטכיד רעד ןוא רעקישסימ םלַא ץיּבָאקלַא -- ,ץיּבַאקלַא

 --. םינומיר םדרפ, ןייז ;הלּבק ןופ רעקיסערָאעט סלַא ָאריאודרָאק השמ -- ,"הלּכ

 רעד ןוא ?םָאנ רַאפ ארומ יד, -- ."המכח תישארא ןייז ןוא שַאדיװ יד וחילא

 --,תֹּבש רעד ןוא ןכָאװרערמוא רעד - ,ןּבעל סָאד ןקיליײה -- ,הגושת ןופ חוּכ

 200 . 4. 4 + + + + יקיטָארע טימ ענעדנוּברַאפ ןעגניבעלרעּביא עשיטסימ
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 לטיּפאק רעטרעֿפ
 ן / ג-יײז ֹן יײ"רַא רעד - .ןפַאש ןוא ןבעל ןײז :;םײקכעלנעזרעּפ סלַא אירול קחצי

 ,םייו

 . ןָאד -- .לַאטיװ םיײח -- ,טיוט רעקידגנולצולּפ ןיא עדנַאגַאּפָארּפ ןייז .ןתפצ ןיא

 ק ן א א ָצ כי -- ,"לַאטיװ יחבשנ -- ,הלּבק ןיפ טיּבעג ןפױא  ַאשטנַאּפ ַאשטנַאס ןוא טָאכיק
 וא "םילּכ} ענעכָארּבעצ יד -- ,הלבק םי"רַא םעד ןופ תודוסי עשיטעראעט יד

 : + ו ו יש

 - .תישעמ הלּבק ןופ ןּבכַאגפױא ןוא ןעמעלּבָארּפ יד -- ,(ןיִּפנַא "רעסכיזעג, יד

 --,םוָיַאדוי רעשיטסימ רעד ןוא םזיַאדוי רעשינגר רעד -- ,ןלָאּבמיס ןוא םעירעטסימ

 רעיײז ןוא װירּב סלאימלש המלש -- ,דומלּת םוצ ךיז ןטלַאקרַאּפ סלַאטיװ םייח

 ( 62 + א, + +  + +   ."הליפּת עקידהמיא קיטלַאװעג, ַא -- ,טײטַאב

 לטיּפַאק רעטפניפ)
 עיגָאלָאטנַא רעײז ןוא םנושיבג יד -- .בוט.לומ ןּב המלש רעטכיד רעד

 יד -- ,עיזעָאּפ רַאַפ עימדַאקַא ןיז ןוא איחי ןּבא חילדג -- "החנשה רמועע

 המויאע ןייז ןוא אריינקנוא קחצי --- ,ונגָאל הידעס ןוא ָאקרַאז הדוחי רעטכיד

 השמ רעטכיד רעד -- ,"תודי יּתְשי ןייז ןוא ונַאזנָאל יד םחנמ -- ,"תולגדנּכ
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 יד --  .םילּבקמ רעתפצ יד ןוא ַארַאגַאנ -- ,"לארשי ימימ, ןייז ןוא ַארַאגַאנ

 תיראַשא גגולמַאז-רעדיל ןייז -- גנוטכיד סַארַאנַאנ ןיא ןוויטָאמ עשיטסימ:שיחישמ

 .כיר יד -- ,לוש סַארַאגַאנ -- .ןעמרָאּפ עשיטעָאּפ עיינ סַארַאגַאנ -- ,"לארשי

 2 + .  לּבוקמ ןוא רעטביד םלַא יזיבש ףכוי ןּב םולש -- ,ןמיּת ןּופ רעמ

 לטיּפַאק רעטסקעו
 .רָאּפ-שינַאּפש יד -- .הלּבק רענַאירול רעד ןופ נלָאפרעד רעסיורג רעד

 ןיא רעטנעצ-רוטלוק רעשידי רעײנ רעד --- ,דנַאלרעדינ ןיא ןענַארַאמ עשיזעגוט

 .נופ ּבהֹוּבַא קחצי --- ,"הוקתה יריסא, ןַיז ןוא וסנעּפ ףסוי -- ,םַאדרעטסמַא

 ןִב השנמ -- .הביבס רעשינַארַאפ רעד ןיא קיטסימ עשיחישמ יד --- .וקיס

 תמשנא ןוא "לארשי הוקמ, ןייז ;חישמה תַאיּב ףיוא גנונעּפָאה ןייז ןוא לארשי

 ןײז ןוא הריריא:יד םהרכַא -- .הלּבק רענַאירול רעד וצ גנוָיצַאּב ןייז ;"םייח

 ןוא "ןמדקה םדאפ ןשלמיה םעד ןשיװצ טּפַאשהבורק יד -- .,"םימשה רעש,

 ,  .יםוטנדי םוצ ךיז ןטלַאהרַאפ ןייז ןוא עזָאניּפש ךורּבכ -- ןשטנעמ ןשידרע םעד

 לטיּפַאק רעטעּביז |
 -- ,ןעננּועז ענייז ןוא יניכי םהרבַא -- ,םייקכעלנעזרעּפ םלַא יבצ-יתּבש

 ךלמ חישמ---.םיאיננ:תונג ןוא םיאיבנ.ינב--,"איבנ, רעד ןתנ ןוא ומירַּפ לאומש

 --,"זָאכיטּפ:ןטַאמ , רעד---,יבצ-יתּבש דובּכל ןענמיה יד---,םיזורכ םיבצ.יתּבש---.הדוהי

 , + סםײטַאּב רעשירַארעמיל ןייז ןוא "םימי תדמח, רעד --- .,םירודיס עיינ יד

 לטיּפַאק :עטבכַא

 רענַאיטַאּבַאס יד ןיא ןעעדיא עשיּפָאסָאעט יד -- ,גנושיױטטנַא עסיורג יד

 בתֹּכא ןייז ,רעקיטסימ םלַא וודרָאק לאכימ םהרבַא --- ,ןוייח הימהנ --- ,ןזיירק

 יד --- .לארשי ןופ טָאג רעד ןוא הנושאר הּביס יד -- ,"תוהלאה דוס ןינעּב

 =כיד רעייז ןוא םיסנַארפ רעדירּב יד -- .גנונעװַאּב-יבצ:יתּבש רעד ןגעק רעפמעֶו

 תציצא ןיז ןוא שַאטרוּפשַאש בקעי -- ,"הדומ יבצא רעײז -- ,ןּפַאש שירעט
 6 + 6 + + + + + ץוּביק ןשיררפס םנופ הדירי יד -- ,"יבצ לגונ

 = 6( א 6 6 2( + 2 + + -. + + ןגָאלייּב

 - : : 6( 4 6 6 ײ : 6 + ט , . לט ע צ = ךוו
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